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غزةـ  أ.ف.پ: قتل 3 أشقاء فلسطينيني وأصيب 9 آخرون 
بجروح وأعلن عن فقدان شخص آخر اثر غارة شنها الطيران 
احلربي االســــرائيلي فجر أمس على نفقي تهريب في رفح 
جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. 
وذكر شــــهود عيان انه يجري رفع التراب من أحد النفقني 
في محاولة إلنقاذ شــــخص مفقود. وكان القتلى واجلرحى 
يعملــــون على حفر نفقني جديديــــن في حي البرازيل على 

احلدود بني مصر وقطاع غزة وفقا لشــــهود العيان. وقال 
مصدر عسكري اســــرائيلي ان اجليش نفذ هذه الغارة ردا 
على اطالق قذيفة هاون باجتاه جنوب اســــرائيل ما خلف 
اصابة جندي اســــرائيلي بجروح. واعلنت »ألوية الناصر 
صالح الدين« الذراع املسلح للجان املقاومة عن استهداف 
قوة اسرائيلية توغلت مسافة محدودة شرق رفح جنوب 

قطاع غزة فجر أمس بأربع قذائف هاون.

استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على نفقين برفح

قادة وناشطون في املعارضة اإليرانية لدى مثولهم أمس أمام محكمة الثورة في طهران               )أ.پ(

20 نائبًا إيرانيًا فقط حضروا إفطارًا برعاية نجاد من بين 290 برلمانيًا مدعوًا

المطلك يجدد اتهام إيران بتفجيرات بغداد

جلسة رابعة لمحاكمة المحتجين على نتائج االنتخابات في إيران

 العراق يستدعي سفيره في سورية ويطالبها بتسليم قياديين بعثيين
 بغداد- وكاالت: استدعت احلكومة العراقية أمس سفيرها 
في سورية على خلفية تفجيرات االربعاء املاضي الدامية في 
بغداد، وطالبت بتسليمها اثنني من كبار قادة حزب البعث 

العراقي تتهمهما بغداد بالوقوف وراء التفجيرات.
 وقال علي الدباغ الناطق باســــم احلكومة ان »مجلس 
الوزراء قرر مطالبة احلكومة الســــورية بتســــليم محمد 
يونس االحمد وسطام فرحان لدورهما املباشر في تنفيذ 
العمليــــة االرهابية« التي وقعت االربعاء والتي اســــفرت 
عن مقتل نحو مائة شــــخص واصابة املئات. وذلك بعد ان 
عرضت شريط ڤيديو يتضمن تسجيال العترافات قيادي 
في حزب البعث جناح محمــــد يونس االحمد، اكد خاللها 
مســــؤوليته عن الهجوم االنتحاري الذي استهدف وزارة 
املالية االربعاء، بطلب من مسؤوله احلزبي سطام فرحان 
املقيم في ســــورية.  وطالبت احلكومة كذلك ســــورية بـ 
»تسليم جميع املطلوبني قضائيا ممن ارتكبوا جرائم قتل 
وتدمير بحق العراقيني، وطرد املنظمات االرهابية التي تتخذ 

من ســــورية مقرا ومنطلقا لها بهدف التخطيط للعمليات 
اإلرهابية ضد الشعب العراقي«.

 واضاف الدباغ ان مجلس الوزراء »قرر استدعاء السفير 
العراقي في سورية للتشاور معه بشأن املوضوع«، وقال 
الدباع ان »مجلس الوزراء استعرض في جلسته اجلرمية 
االرهابية التي ارتكبها البعثيون والتكفيريون في يوم االربعاء 

الدامي واالجراءات التي اتخذتها االجهزة االمنية«.
 واكد ان احلكومة قررت »تكليف وزارة اخلارجية مبطالبة 
مجلس األمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية حملاكمة 
مجرمي احلرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وإبادة 

ضد اإلنسانية بحق املدنيني العراقيني«.
هذا وكشــــف مسؤول في وزارة اخلارجية العراقية أن 
التفجير الذي اســــتهدف مبنى الــــوزارة األربعاء املاضي، 
أودى بحياة 38 موظفا نصفهم من الديبلوماسيني، فضال 

عن عدد كبير من اجلرحى.
وأوضح لبيــــد عباوي وكيل الــــوزارة - في تصريح 

خاص لراديو )ســــوا( األميركــــي – أن الوزارة تعمل على 
تعويض اخلسائر التي نتجت عن التفجير، مشيرا إلى إعادة 
تشديد اإلجراءات األمنية حلماية مبنى الوزارة عن طريق 
احلواجز االسمنتية ملنع وقوع تفجيرات مماثلة، وأوضح 
أن الوزارة لم تكن مقتنعة بقــــرار التخفيف من إجراءات 
احلمايــــة احمليطة بها. وكان صالــــح املطلك زعيم اجلبهة 
العراقية للحوار الوطني جــــدد اتهاماته إليران بالوقوف 

وراء تفجيرات األربعاء الدامي.
وهــــدد املطلك في تصريحات أدلى بها لقناة »العربية« 
االخبارية مســــاء أمس األول بحجــــب الثقة عن احلكومة 
العراقية في حال تقاعسها عن الكشف عما أسماهم بـ»املجرمني 

احلقيقيني« ومن يقف وراءهم.
وقال املطلــــك ان النظام اإليراني يســــعى إلى تصدير 
أزمته التي بدأت بعد اعالن نتائج االنتخابات الرئاسية إلى 
العراق، الفتا بذلك إلى اجتياح معســــكر منظمة مجاهدي 

خلق بأدوات تابعة إليران، على حد قوله.

محمود احمدي جناد يوم االحد 
املاضي من بني 290 نائبا وجهت 
اليهم الدعوى للحضور، وقالت 
صحيفـــة »اعتمـــاد« االيرانية: 
»من بني 290 نائبا وجهت إليهم 
دعوة حلضور حفل حتت ضيافة 
الرئيس ليل األحد حضر 20 فقط. 
يقول النـــواب إنه مع احلكومة 
التي يقترحها أحمدي جناد ليس 
هناك سبب يدعو لعقد اجتماعات 
ومحادثـــات«.  ونقلت صحيفة 
اعتماد وهي صحيفة إصالحية 
يومية عن نواب في البرملان لم 
تذكر أسماءهم قولهم إن غيابهم 
يدل على شعورهم بخيبة األمل 
مـــن تشـــكيلة احلكومـــة التي 
اقترحها الرئيس بعد االنتخابات 
الرئاسية املتنازع على نتائجها 

والتي أجريت في يونيو.
 وتقدم أحمدي جناد بقائمة 
احلكومة املقترحة في األسبوع 
املاضي ولكنه رمبا يواجه معركة 
حامية بعد أن أملح بعض النواب 
إلى أنهم سيرفضون على األرجح 

عددا من املرشحني.

اإلصالحيــــة وحــــزب املشــــاركة 
اإلصالحي اضافة الى اعضاء من 
حــــزب كوادر البنــــاء القريب من 
رئيس مجمع تشخيص مصلحة 

النظام هاشمي رفسنجاني.
 من جهة اخرى حضر 20 نائبا 
ايرانيا فقط افطارا اقامه الرئيس 

االخيرة بانها »ادلة واضحة تكشف 
عن دور هذه املنظمة في اثارة األزمة 
والتشــــكيك بنزاهــــة االنتخابات 
وشــــرعية نظــــام اجلمهوريــــة 

اإلسالمية«.
الى  املتهمني  وينتمي معظــــم 
منظمة مجاهدي الثورة اإلسالمية 

 واضاف ان مثيري ومخططي 
االضطرابــــات األخيرة في طهران 
كانوا بصدد القيام باالنقالب املخملي 
لإلطاحة بالنظام عبر ترويج حدوث 

التزوير في االنتخابات.
 واعتبر البيانات التي أصدرتها 
منظمة مجاهدي الثورة في اآلونة 

ـ وكاالت: اســــتؤنفت  طهران 
محاكمــــة املعارضــــني االيرانيني 
أمام احملكمــــة الثورية في طهران 
امس وهي اجللسة الرابعة في هذه 

القضية.
وذكرت وكالة أنباء اجلمهورية 
االســــالمية )إرنا( ان بني املاثلني 
امام احملكمة مســــؤولني من إدارة 
الرئيس االصالحي السابق محمد 
خامتي. وطالب نائب املدعي العام 
بطهــــران بحل منظمــــة مجاهدي 
الثورة اإلصالحية ومحاكمة قادتها 
بسبب دورهم الرئيسي في إثارة 
الفوضــــى وأعمال الشــــغب التي 
اندلعت عقب االنتخابات الرئاسية 

اإليرانية األخيرة.
 وقال نائــــب املدعي العام في 
الئحة االتهام التي تالها أمام قاضي 
محكمة الثورة بطهران ان »الوثائق 
التي عثر عليها في منازل املعتقلني 
تشير الى انحراف هذه املنظمة عن 
الدستور ومبادئها املعلنة ومتاشيها 
مع االعداء بهــــدف اضعاف نظام 
اجلمهورية اإلسالمية ومكانة الولي 

الفقيه في البالد«.

في أول سابقة للتشكيك في دستورية رئاسته

االفراج عن أصغر معتقلي غوانتانامو وإعادته إلى أفغانستان

عضو بالكونغرس يلجأ إلى القضاء
 إلثبات أن أوباما ليس أميركيا

تعيين محقق في ممارسات »سي آي إيه« لمكافحة اإلرهاب

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أعلن عضو في مجلس النواب االميركي 
انه يعتزم رفع قضية امام محكمة احتادية 
بوالية اريزونا لبحـــث حقيقة محل ميالد 
الرئيس باراك أوبامـــا ومن ثم للتحقق من 

أهليته ليصبح رئيسا للواليات املتحدة.
وقال العضو تيرنـــت فرانك الذي ميثل 
إحدى مقاطعات اريزونا في مجلس النواب 
خالل مؤمتر صحافي عقده أول من امس في 
واشـــنطن ان هناك بيانات متناقضة بشأن 
مكان ميالد الرئيس. واضاف »هناك كثيرون 
يطرحون تســـاؤالت عن هذا املوضوع اآلن 
واعتقد ان من األفضل للجميع عرض األمر 

على القضاء حلسم هذا الغموض«.
وكانـــت قضية أحقية أوبامـــا في حمل 
اجلنســـية األميركية ومن ثم في الترشـــح 
للرئاسة قد أثيرت خالل احلملة االنتخابية 

العام املاضي ولم تخمد بعد ذلك.
وتتناول صحـــف محلية وبرامج إذاعية 
القضية بصورة منتظمة  وتلفزيونية هذه 

على نحو يضمن إال تهدأ تلك الشكوك حول 
دستورية رئاسة أوباما.

ويذكر ان الدســـتور األميركي مينع اي 
شـــخص لم يولد كأميركي سواء من حيث 
محل امليالد او بحكم جنســـية األبوين من 

تولي املوقع األول في البالد.
وقال فرانك في مؤمتره »ال اعتقد ان هناك 
أدلة كافية تشير الى ان الرئيس ليس أميركيا 
ولكنني اعتقد ان هناك أمورا يشوبها قدر من 
عدم الوضوح كمـــا ان هناك أدلة متناقضة 
بعضها يؤكد انه أميركـــي املولد والبعض 
اآلخر يشير الى العكس. وأنا ال ازعم ان أيا 
من اجلانبني صحيح ولكنني أقول فلنترك 

األمر للقضاء«.
وهذه هـــي املرة األولى التي يطالب فيها 
عضو باملجلس التشريعي األميركي بالتحقق 
من دستورية رئاسة أوباما. ولكن التحركات 
الدائمة من قبل اجلمهوريني املتشددين في 
الواليـــات قد تدفع آخرين الى دعم خطوات 

فرانك.

واشنطنـ  وكاالت: أعلن وزير العدل األميركي 
أمس االول تعيني مدع عام للتحقيق في املمارسات 
العنيفة التي استخدمتها وكالة املخابرات املركزية 
األميركية »سي آي ايه« خالل استجواباتها في 
اطار مكافحة االرهــــاب. وأوضح الوزير اريك 
هولــــدر في بيان ان »املعلومات التي بحوزتي 
تبرر فتح حتقيق متهيدي ملعرفة ما اذا كانت 
القوانني الفيدرالية قد انتهكت في اطار استجواب 

بعض املعتقلني خارج الواليات املتحدة«.
واضــــاف انه قرر اســــناد هــــذا »التحقيق 
التمهيدي« الى جون دورهام املدعي العام الذي 
عينه سلفه في 2008 للتحقيق في تدمير »سي آي 

ايه« 92 شريط ڤيديو تتضمن استجوابات.
وقال الوزير ان دورهام سيقدم له توصيات 
بشأن احتمال ضرورة اجراء »حتقيق كامل« في 
االمر دون ان يؤكد »القيام مبالحقة )قضائية( 
تلقائيا اثر« هذه التوصيات. وفي هذا الصدد 
أعلنت وزارة العدل األميركية أن أصغر سجني 

في معتقل غوانتانامو من املشتبهني في عالقتهم 
باإلرهاب، األفغاني محمد جواد الغارني، عاد 
إلى بالده، وذلك بعد أقل من ثالثة أسابيع على 
قرار أصدره قــــاض فيدرالي أميركي مفاده أن 
اعتقال جواد ليس قانونيا. وقالت وزارة العدل 
األميركية إن »تســــفير« جواد اكتمل »في ظل 
إجراءات أمنية مالئمة« ومبا ينسجم والترتيبات 

بني احلكومتني األميركية واألفغانية.
وفي مؤمتــــر صحافي، قالت الــــوزارة إن 
املســــؤولني األميركيني »سيواصلون التشاور 
مع احلكومــــة األفغانية فيمــــا يتعلق مبحمد 
جواد«. الذي أمــــر القضاء االميركي في يناير 
املاضي بإطالق سراح جواد باعتبار أنه »ليس 
عدوا مقاتــــال«. وقال محامو جواد إنه رغم أن 
موكلهما يبدو بالغا اآلن، فإنه عندما اعتقل كان 
في الرابعة عشرة من عمره، وزعمت احلكومة 
األميركية أن عمره 17 عاما، وذلك في ظل غياب 

أي مستند يثبت عمره احلقيقي.

فياض إلعالن قيام الدولة الفلسطينية في غضون عامين

»هآرتس«: توتر بين مكتبي نتنياهو وميركل 
عشية لقائهما بسبب االستيطان 

عواصم ـ وكاالت: قبيل لقاء رئيس الوزراء االســــرائيلي بنيامني نتنياهو 
باملستشارة االملانية اجنيال ميركل في برلني شهدت العالقات بني مستشاريهما، 
املكلفــــني بالتمهيــــد للقــــاء، توترا على خلفيــــة موضوع وقف االســــتيطان 

االسرائيلي.
وأفادت صحيفة »هآرتس« امس بأن رئيس مجلس األمن القومي ومستشار 
نتنياهو السياسي عوزي آراد انفجر في نوبة غضب خالل محادثة هاتفية مع 
مستشار ميركل السياسي والديبلوماسي األملاني كريستوف أويسغن مطالبا 
بأال يطرح اجلانب األملاني موضوع البناء في املستوطنات خالل لقاء نتنياهو 

وميركل يوم اخلميس املقبل.
وأضافــــت الصحيفــــة أن آراد طلب خالل احملادثة مع أويســــغن أال يكون 
موضوع االستيطان مركزيا خالل اللقاء وأال تتطرق ميركل إليه علنا في مؤمتر 
صحافي مشــــترك مع نتنياهو حتى ان املستشار آراد طلب أال تنشر حكومة 

أملانيا واملتحدثون باسمها بيانا رسميا بهذا اخلصوص.
ورفض أويســــغن طلب آراد مؤكدا على أن موضوع االســــتيطان هو جزء 
أساســــي من السياســــة اخلارجية األملانية وأن موقف أملانيا مطابق للموقف 
األميركي املطالب بتجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
وبحســــب »هآرتس« فقد جــــرت محادثات عدة بني آراد وأويســــغن حول 
املوضوع لكن وســــائل اإلعالم األملانية نقلت يوم اجلمعة املاضي عن متحدث 
باسم وزارة اخلارجية األملانية قوله إن »استمرار أعمال البناء في املستوطنات 

يعرقل عملية السالم«.
وفي أعقاب ذلك هاتف آراد أويسغن وحتدث معه بلهجة غير ديبلوماسية 
ووكرر طلبه بعدم طرح موضوع االستيطان خالل لقاء نتنياهو مع ميركل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وأملانية قولها إن آراد أخذ يصرخ 
على أويسغن وأن ســــلوك املسؤول اإلســــرائيلي أدى إلى نشوء أجواء غير 
مريحــــة بتاتا بني مكتبي نتنياهو وميركل وأنه يســــود »توتر بالغ« بينهما 

في هذه األثناء.
وقالــــت الصحيفة ان مكتب نتنياهو لم ينف أن آراد طلب من مستشــــار 
ميركل عدم طرح موضوع االســــتيطان بصورة علنية لكن مصادر في مكتب 
نتنياهو نفت وجود توتر مع مكتب املستشــــارة األملانية وأن »احملادثات بني 
آراد وأويسغن جرت في أجواء ودية وجيدة ومت االتفاق على جميع املواضيع 

بروح ممتازة«.

سالم فياض

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض اعتزام 
السلطة الفلسطينية جتاوز فشل محادثات السالم مع اسرائيل واإلعالن عن 

قيام دولة فلسطينية في غضون عامني.
واســــتبق فياض لقاء من املقرر ان يجمع بني نظيريه: اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــــو، والبريطاني غوردون براون، في لندن امس بالقول  في مقابلة مع 
صحيفة »التاميز« البريطانية: »بعد 16 عاما )من محادثات الســــالم الفاشلة( 

لم ال نغير األسلوب؟!«.
ونقلت الصحيفة عن فياض في موقعها االلكتروني امس قوله: »قررنا أن 
نبادر باخلطوة األولى، ونسرع بإنهاء االحتالل بالعمل بجدية شديدة إلقامة 
حقائق إيجابية على األرض تســــهم في إقامة دولتنا كواقع ال ميكن جتاهله، 
هذه هي أجندتنا وســــنعمل على حتقيقها بكل إصرار«. وأوضح أنه في حال 
قيام دولة فعلية بتعاون، أو دون تعاون من إسرائيل بحيث تتضمن قوات أمن 
قوية وخدمات عامة، وتتمتع باقتصاد قوي،  فإنها ستجبر إسرائيل على كشف 
أوراقهــــا حول ما إذا كانت جادة في إنهاء احتالل دام 42 عاما للضفة الغربية، 

معربا عن أمله في أن يتم حتقيق تلك الغاية بحلول منتصف عام 2011.

عواصمـ  وكاالت: تخلى األمير أندرو جنل امللكة البريطانية 
إليزابيث الثانية عن خططه للقيام بزيارة إلى ليبيا األسبوع 
املقبل احتجاجا على االستقبال احلافل الذي أعدته للمواطن 
الليبي املدان بتفجير طائرة لوكربي عبدالباسط علي محمد 

املقرحي بعد اخالء سبيله وعودته إلى طرابلس.
وقالت صحيفة »ديلي إكسبريس« الصادرة امس إن دوق 
يـــورك األمير أندرو قرر إلغاء زيارته إلى ليبيا بعدما تلقى 

نصيحة من وزارة اخلارجية البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن متحدثا باسم قصر باكنغهام املقر 
الرسمي للملكة إليزابيث الثانية »أكد عدم وجود أي خطط 

لدى األمير أندرو حاليا لزيارة ليبيا«.

وزير العدل االسكوتلندي يدافع عن قراره

في غضون ذلـــك، دافع وزير العدل االســـكتلندي امس 
األول عن قراره إطالق ســـراح املقرحي ألسباب إنسانية في 
مواجهة انتقادات قوية من حكومة الواليات املتحدة وأقارب 

الضحايا األميركيني.
ورفض كيني مكاسكيل في كلمة ألقاها في اجتماع طارئ 
للبرملان االســـكوتلندي مزاعم خصوم بأنه رضخ لضغوط 

سياسية أو اقتصادية.
لكن مكاسكيل الذي أفرج عن عبد الباسط املقرحي ألنه 
يحتضر إلصابته بســـرطان البروستاتا بدافع الرأفة انتقد 
ليبيا بسبب االحتفاالت التي استقبل بها املقرحي لدى عودته 

إلى طرابلس.
وقال مكاسكيل في قاعة البرملان الذي اكتظ باألعضاء في 
العاصمة االسكوتلندية »كان يتعني اتخاذ قرار. اتخذ على 
أساس القانون االسكوتلندي والقيم التي أعتقد أننا نسعى 
للحفاظ عليها. لم يتخذ على أســـاس اعتبارات سياسية أو 

ديبلوماسية أو اقتصادية«.

أميركا: ال تغيير في العالقات مع ليبيا

وحذرت اميركا ليبيا مـــن ان مواصلة االحتفال العلني 
بإطالق سراح املقرحي سيؤثر سلبا على العالقات الثنائية 

للبلدين.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية ايان كيلي 
»ابلغنا بكل وضوح احلكومة الليبية، ان بشـــكل علني وان 
بشكل خاص، اننا سنتابع عن قرب الطريقة التي سيتم بها 

استقبال هذا الرجل«.
وأضاف ان الواليات املتحدة قالت للمســـؤولني الليبيني 
انهم »في حال سيواصلون االحتفال علنا فإن هذا النوع من 
املظاهرات ال ميكن اال ان يكون له تأثير ســـلبي عميق على 

عالقاتنا«.
لكن ردا على سؤال، قال كيلي انه ال تغيير في العالقات 

بني الواليات املتحدة وليبيا.
واضاف »من الســـابق الوانه القـــول باننا بصدد درس 
االعمال امللموسة التي ميكن ان نقوم بها. ولكننا نراقب عن 

كثب« الليبيني.
وأعـــرب اقارب بعض ضحايا اعتـــداء لوكربي عام 1988 
)معظم الضحايا أميركيني( عن امتعاضهم من الطريقة التي 

استقبل بها املقرحي في ليبيا. 

بعد تلقيه نصيحة من قبل وزارة الخارجية البريطانية

األمير أندرو ألغى زيارته إلى ليبيا بسبب استقبالها الحافل للمقرحي

أعمال في بناء متلكه البعثة الليبية في انغل وود بوالية نيوجيرسي األميركية أمس األول وهو املكان احملتمل لنصب خيمة القذافي لدى زيارته إلى األمم املتحدة في سبتمبر املقبل     )ا.پ(

غضب في نيوجيرسي الحتمال أن ينصب فيها القذافي خيمته
نيويــــورك ـ رويتــــرز: أدى 
الرئيس  احتمــــال ان ينصــــب 
القذافي خيمته  الليبي معمــــر 
في بلدة إنغلوود بنيوجيرسي 
أثناء حضوره اجتماعات اجلمعية 
العامــــة لألمم املتحدة الشــــهر 
املقبــــل إلى حالة مــــن الغضب 
عند املســــؤولني احملليني هناك 

امس األول.
انغلوود  وقال رئيس بلدية 
مايكل وايلدز إنه ســــيكون من 
القذافي تأشــــيرة  املهني إعطاء 
دخول للواليات املتحدة بعد أن 
لقي الليبي عبدالباسط املقرحي 
املدان في قضية لوكربي »استقبال 
األبطال« لدى عودته إلى طرابلس 

األسبوع املاضي.
وأضاف وايلدز أن السفارة 
الليبيــــة متتلــــك 4.5 أفدنة في 

أنغلوود بجوار مدرسة يهودية 
ومسكن حاخام يهودي.

وقال لـــــ »رويترز«: »الناس 
غاضبون من أن ممول اإلرهاب 
الذي قــــدم في األيــــام األخيرة 
استقبال الفاحتني إلرهابي مدان 
سيلقى ترحيبا على شواطئنا، 

فضال عن مدينتنا«.
وأكد مســــؤول فــــي البعثة 
الليبيــــة فــــي األمم املتحدة أن 
القذافي يعتزم حضور اجتماعات 
اجلمعية العامــــة في مقر األمم 
املتحدة في مدينة نيويورك ولكنه 
قال إنه ال ميلــــك معلومات عن 

مكان إقامته.
ومن املقرر أن يلقي القذافي 
كلمة أمــــام اجلمعية العامة في 
23 سبتمبر املقبل. وندد أهالي 
الضحايــــا األميركيني بشــــدة 

باحلكومة االسكتلندية بسبب 
قرارها اإلفراج عن املقرحي )57 
عاما( وهو الشخص الوحيد الذي 
أدين بتفجير طائرة بان أميركان 
فوق بلدة لوكربي االسكتلندية 
في عام 1988 مما أسفر عن مقتل 

270 شخصا.
وقال فرانك لوتينبرغ وهو 
عضو في مجلس الشــــيوخ عن 
والية نيوجيرسي في بيان »ميكن 
التأكيد للقذافي بأنه ليس محل 

ترحيب هنا«.
واعتاد الزعيم الليبي على أن 
ينصب خيمته البدوية الكبيرة 

في أسفاره خارج ليبيا.
وقال إيان كيلي املتحدث باسم 
اخلارجية األميركية إن واشنطن 
تبحث مع مسؤولي األمم املتحدة 
وسلطات نيويورك كيفية الوفاء 

بالتزاماتها جتاه حكام الدول.
وأضاف »لــــم يتخذ أي قرار 
بشأن املكان الذي سينصب أي 

شخص فيه خيمته«.
وسئل كيلي عما إذا كان من 
املالئم أن يقيم القذافي في منطقة 
فيها بعض أسر ضحايا تفجير 
لوكربي فأجاب »أدعو أي زعيم 
أجنبي أن ينتبه للحساســــيات 
واملخاوف اخلاصة بضحايا أفظع 
هجوم إرهابي يصيب مواطنني 

أميركيني قبل 11 سبتمبر«.
وكان أعلن البيت األبيض أن 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
ال يعتــــزم االجتماع مع القذافي 
لدى زيارته األمم املتحدة الشهر 
املقبل، إال أن املتحدث باسم أوباما 
لم يســــتبعد حدوث لقاء عابر 

للرئيسني.


