
االحد
6 سبتمبر 2009 

العربية42
والعالمية

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي متحدثا في احتفال بكربالء أمس                                )أ.ف.پ(

المالكي يتوعد من »يحتضنون المجرمين« بأنهم »سيدفعون الثمن حتماً«

العراق ينشر قوات طوارئ على الحدود مع سورية 
ومجلس األمن يبحث تشكيل هيئة تحقيق دولية

عواصم – وكاالت: في تطور 
جديد في العالقة املتشنجة بني 
العراق وسورية، اعلن العراق انه 
بدأ نشر قوات شرطة إضافية على 
احلدود مع سورية، في محاولة 
منه ملنع املتس���للني من دخول 
اراضيه، محذرا الذين »يحتضنون 
املجرمني« بانهم »سيدفعون الثمن 
حتما« موجها ف���ي الوقت ذاته 
انتق���ادات الى دول اجلوار دون 

حتديدها باالسم.
في غضون ذلك أعلن مجلس 
االم���ن الدولي ام���س االول أنه 
يناقش حاليا خطابا رسميا من 
العراق يطلب فيه تشكيل هيئة 
حتقيق دولية مستقلة للبحث 
في االنفجارات االرهابية الدامية 
التي وقعت في العاصمة بغداد 

يوم 19 يوليو املاضي. 
وقالت املندوبة األميركية الى 
األمم املتحدة سوزان رايس إنها 
مع زمالئها في املجلس يبحثون 
املناس���ب« على اخلطاب  »الرد 

العراقي. 
وع���ودة الى افع���ال واقوال 
اجلانب العراقي قال قائد شرطة 
محافظ���ة االنبار الل���واء طارق 
يوسف ان قوات الشرطة االضافية 
هي ق���وات طوارئ على احلدود 
لسد الثغرات، مضيفا انه مت نشر 
البعض بالفعل فيما البعض االخر 
على الطري���ق، مؤكدا ان املالكي 
ش���خصيا أمر بنشرها ورفض 
اعطاء املزيد من التفاصيل، لكنه 
قال انه يوجد اتهام حكومي ضد 
سورية في ما يتعلق بالتفجيرات، 
واضاف ان احلكومة لديها ايضا 
معلومات تفيد بان سورية متثل 

تهديدا.
من جانبه حذر رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي امس الذين 
»يحتضن���ون املجرمني« بانهم 
»سيدفعون الثمن حتما« موجها 
في الوقت ذاته انتقادات الى دول 

اجلوار دون حتديدها باالسم.
وقال املالكي خالل احتفال في 
كربالء لتوزيع قطع من االراضي 
على »اسر الش���هداء والسجناء 
ان  الس���ابقني  السياس���يني« 
»املتمردين على القيم واالنسانية 
ل���ن يقفوا على ح���دود العراق 
والذي���ن يحتضن���ون املجرمني 

سيدفعون الثمن حتما«.
واضاف »فال يتصور احد مهما 
كان لديه من قوة ومخابرات انه 
س���يكون مبنأى عن التداعيات 
التي تتواصل وتتصاعد، والعالم 
مطالب ان يقف وقفة واحدة بوجه 

الشر واالرهاب واجلرمية«.
وتابع »سنبقى دائما نبحث 
عن عملية غلق لكل االبواب التي 
ميك���ن ان يتنفس منه���ا القتلة 
مرة اخرى، نعتب على اشقائنا 
واصدقائنا ودول اجلوار، كانوا 
يقولون نحن معكم وقد وقفوا 
معنا في مواقف معينة، لكن ماذا 
ميكن ان نصف احتضان القتلة 

مرة اخرى؟«.
واشار الى ان »العالم اما ان 
انه ينس���ى،  ام  يكون متواطئا 
العراقي���ني ينس���ون  وحت���ى 
الذين ارتكبوا اجلرائم، فالعالم 
العراقيني  يتحضنهم وبع���ض 

يصفق لهم«.
وتساءل املالكي«الى اين يراد 
تصديرهم هذه املرة؟ الى العراق 
مجددا؟ ام الى دولة اخرى حتتاج 
العراق؟  الى مجازر كما احتاج 
وهل الش���ر ميكن ان يطوق في 

بلد معني؟«.
على صعيد متصل، تعهدت 
س���ورية بتس���ليم املطلوب���ني 
للحكومة العراقية في حال تقدمي 
دالئل تثبت قيامهم باعمال اخلت 

بأمن واستقرار العراق.
ونسبت صحيفة »الصباح« 
الى مصدر  الرس���مية  العراقية 
سوري، لم تكش���ف عن اسمه، 
امس قوله ان سورية ترغب في 
»دور اوس���ع للجامعة العربية 

ومنظمة املؤمتر االسالمي في حل 
التوتر بني البلدين«.

واضاف ان بالده على استعداد 
للتعاون مع احملكمة الدولية التي 
يرغب العراق بتشكيلها من اجل 
اظهار احلقيقة مع قناعتها بان 
احملكمة شأن عراقي خاص كونه 
دول���ة ذات س���يادة وله مطلق 
احلرية ف���ي الطلب من مجلس 
االمن بتشكيلها مع دراسة جميع 
االح���داث التي جرت في العراق 

على مدى السنوات املاضية.
وتعهد املصدر ان »دمش���ق 
ستدعم احلكومة وستقوم بتسليم 
املطلوبني فورا في حال مت تقدمي 
دالئل ملموسة على تورطهم وقد 
قدمت احلكومة السورية رسالة 
واضحة للحكومة بان دمشق لن 
تسمح الي شخص داخل سورية 
سواء كان سورية او عراقيا او 
من اي جنسية عربية ان ميس 
سيادة او أمن او استقرار العراق 
وبالتالي فهي تقف ضد االرهاب 

بكل اشكاله والميكن ان تقبل ان 
ميس العراق بسوء«.

وق���ال ان »املطلوبني، محمد 
يونس االحمد وسطام الفرحان 
وغيرهما مطلوبون منذ اكثر من 
خمس سنوات من قبل اجلانب 
األميرك���ي، وس���ورية رفضت 
تسليمهم انذاك وانطلق موقفها من 
ان الطلب لو كان مقدما من حكومة 
عربية م���ا لها عالقة باملوضوع 
م���ع االثباتات واالدلة س���نقوم 

بتسليمهم وبكل سهولة«.
وذكر املصدر ان لدى اجلانب 
ف���ي ان يتم  الس���وري »رغبة 
العربية  الى اجلامع���ة  اللجوء 
او منظمة املؤمتر االسالمي بدال 
من اللج���وء الى تركيا او ايران 
رغم العالقات التي تربط هذين 
البلدين مع دمش���ق، خصوصا 
مع وجود ترتيبات وحتضيرات 
لعقد لق���اء بني وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري ونظيره 

السوري وليد املعلم«.

»العفو الدولية«: السلطات اإليرانية تعذب
 خطيب ندا إلجباره على االعتراف بقتلها

شاڤيز التقى نجاد في طهران.. وموسوي يعلن أنه سيواصل معركته

إيران تنفي معلومات مخابراتية
عن دراستها صنع قنبلة ذرية

لندن � أ.ش.أ� العربي���ة: ذكرت منظمة 
العفو الدولية أن خطيب الشابة اإليرانية 
ندا سلطان معتقل في سجن إيفني منذ 26 
يونيو املاضي، وكانت ندا قتلت برصاصة 
ف���ي القلب أثناء مش���اركتها في مظاهرات 
االحتجاج على نتائج االنتخابات الرئاسية 
التي أعل���ن فيها فوز محمود أحمدي جناد 

بوالية ثانية. 
وقالت املنظمة الدولية إن الشاب »كاسبني 
ماكان« يتعرض للتعذيب لكي يوقع على 
اعت���راف بأنه عضو ف���ي منظمة مجاهدي 
خلق املعارضة وأنه ق���ام بقتل ندا إلثارة 

الفتنة في البالد. 
وكانت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية 
ذكرت على موقعها اإللكتروني في وقت سابق 
أن قاتل الفتاة اإليرانية ندا سلطان هو رجل 
يدعى عباس كاركر جاويد، وأوضح املوقع 
أن بع���ض املواطنني اإليرانيني الذين كانوا 

في امليدان أكدوا هوية القاتل.
وأثار مقتل ندا الكثير من ردود األفعال 
الشعبية الغاضبة في العالم، باإلضافة إلى 
استنكار مسؤولني غربيني ملا حدث، وقال 
الرئيس األميرك���ي وقتها: »إنه ألمر يفطر 
القلب.. وأعتقد أن أي شخص يشاهد اللقطات 
س���يعرف أن هناك أمرا غير عادل بشأن ما 
حدث«. وكان الطبيب اإليراني آراش حجازي 
الذي شهد مقتل ندا أكد أن موتها جعل منها 
رمزا عامليا كش���ف عن »وحشية« النظام 
اإليراني. وأوضح حجازي الذي فر من إيران 
حفاظا على حياته أن مشهد مقتل تلك الفتاة 
مازال جاثما على صدري، لكنه سعيد بأن 
مقتلها ل���م يذهب هدرا، متهما أحد عناصر 
ميليشيا الباسيج بالوقوف وراء قتلها. ونفى 
املزاعم التي تقول إنها قتلت برصاص زميل 
من املتظاهرين، واتهم الرئيس جناد بالقيام 

بانقالب بعد خسارته في االنتخابات.

عواصم � وكاالت: اتهم مسؤول ايراني كبير 
الواليات املتحدة بتقدمي معلومات مخابرات 
»مزيفة« للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لالمم املتحدة تفيد بأن ايران درس����ت س����بل 

صنع قنابل ذرية.
وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرا 
من املصداقية لتقارير مخابرات غربية تضمنت 
ان طهران قامت سرا باجلمع بني عملية تخصيب 
اليورانيوم واجراء جتارب على مواد شديدة 
االنفجار محمولة جوا والعمل على اعادة تصميم 
رأس صاروخ بطريقة ميكن عندها استيعاب 

رأس حربي نووي.
وبينما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
انه ليس لديها اي دليل ملموس عن برنامج 
اسلحة، اال انها حثت طهران في تقرير بتاريخ 
28 اغسطس املاضي على تبديد الشكوك وليس 

نفي املعلومات ووصفها بأنها مزيفة.
لكن املبعوث االيراني علي أصغر سلطانية 
أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة أن 
الوكالة لم تقدم وثائق حقيقية بشأن الدراسات 

املزعومة، وان املوضوع »أغلق«.
وقال س����لطانية، في رسالة بعث بها الى 
املدير العام للوكال����ة الدولية للطاقة الذرية 
محمد البرادعي، ان »حكومة الواليات املتحدة 
لم تسلم الوثائق االصلية الى الوكالة ألنها في 
حقيق����ة االمر ليس لديها أي وثيقة صحيحة 

وكل ما لديها وثائق مزورة«.
وأضاف »الدراس����ات املزعومة لها دوافع 

سياسية ومزاعم ال تستند الى أي اساس«.
الى ذلك، التقى الرئيس الڤنزويلي هوغو 
شاڤيز في العاصمة االيرانية طهران صباح 
امس الرئيس االيراني احمدي جناد قادما من 
دمشق في إطار جولة في عدد من دول املنطقة 

تستغرق 11 يوما.
على صعيد آخر جدد زعيم املعارضة مير 
حسني موسوي اتهاماته للسلطات بالتزوير 
خالل االنتخابات الرئاسية ودعا  إلى مواصلة 
التظاهرات وقال »أيها الش����عب اإليراني إن 
اصدقاءكم تعهدوا باملضي على طريق محاربة 

املنافقني والكذابني«.

حماس: مشعل في القاهرة للتركيز على الحوار الفلسطيني والمصالحة

إرجاء إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية األفغانية

استئناف القتال في صعدة
عباس إلىالسعودية بعد مصر لبلورة موقف من السالمواليمن يتهم الحوثيين بخرق الهدنة

خالف بين ألمانيا وفرنسا بشأن غارة جوية في أفغانستان
كابول � وكاالت: اختلفت الرؤية الفرنسية واالملانية 
في النظر الى الغارة اجلوية للناتو التي قتلت اول من 
امس في اقليم قندز شمال افغانستان ما ال يقل عن 90 
شخصا معظمهم من املدنيني كانوا يتزودون بالوقود 
من صهريجني خطفتهما حركة طالبان من قوات تابعة 

حللف شمالي االطلسي.
واذ دافع وزير الدفاع االملاني فرانز يوزف يونغ عن 

عملية القصف.
وقال على موقع صحيفة »بيلد« االلكتروني »عندما 
يستولي طالبان على صهريجني للبنزين على مسافة 
6 كيلومترات منا هذا يعني خطرا كبيرا بالنسبة لنا«، 
وصف وزير اخلارجية الفرنسية برنار كوشنير الغارة 

بأنها »خطأ كبير«.
وقد قصفت طائرات احللف االطلسي بطلب من ضابط 
املاني اول م����ن امس صهريجي بنزين للقوات الدولية 

سرقا مساء اخلميس في كمني نصبته طالبان.
ووجه كوشنير امس انتقادا شديدا للغارة اجلوية 

ووصفها ب� »اخلطأ الكبير«.
وقال عن املهمة الدولية في أفغانستان خالل اجتماع 
وزراء خارجية االحتاد األوروبي في ستوكهولم »علينا 
أن نتع����اون معهم بدال من أن نقصفهم. هذا خطأ كبير 

وعليهم التحقيق في األمر بدقة«.
وردا على سؤال عن اجلهة املسؤولة عن خطأ الهجوم 

قال كوشنير »ال أعلم،  فأنا لست قاضيا«.
الى ذل����ك، وعدت قوات النات����و باجراء حتقيق في 
مقتل نحو 90 شخصا معظمهم من املدنيني بأحد غاراته 
اجلوية في اقليم قندز كانت قد اس����تهدفت صهريجي 

وقود خطفتهما من احللف حركة طالبان.
ميدانيا، أصيب 3 جنود أملان في هجوم انتحاري 
ضد القوات األملانية في إقليم قندز شمالي أفغانستان. 
وقال محافظ اإلقليم محمد عمر في تصريحات لوكالة 
األنباء األملانية )د.ب.أ( إن انتحاريا فجر نفس���ه في 

سيارة.
ولم يعرف بعد ما إذا كان هناك إصابات أو قتلى بني 
املدنيني، فيما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

هذا واعلنت القوات الدولية للمس����اعدة على ارساء 
االمن في افغانستان )ايساف( عن مقتل احد جنودها 

اثر انفجار عبوة ناسفة شرق البالد.
وقالت »ايس����اف« في بيان ان اجلندي قتل اول من 
امس دون حتديد مكان احلادث كما لم تكشف عن اسم 

اجلندي او جنسيته.
من جهة اخرى، افادت السلطات االنتخابية االفغانية 
بأنها لن تعلن النتائج اجلزئية لالنتخابات الرئاسية 
كما كان مقررا امس، لكنها قالت انها ستصدر اليوم او 

غدا للمرة االولى نتائج تتعلق بكل مراكز االقتراع.
واعلنت اللجنة االنتخابية املستقلة في بيان الغاء 

املؤمت����ر الصحافي الذي كان مق����ررا امس والذي كان 
يفترض ان تعلن فيه نتائج جديدة لالقتراع الرئاسي 

الذي جرى في 20 اغسطس املاضي.
وقال ناطق باس����م اللجنة ان نتائج جديدة ستعلن 
الي����وم او غدا في مؤمتر صحافي جديد »تأمل« اللجنة 
ان تقدم فيه للمرة االولى نتائج اولية تشمل 100% من 

مراكز االقتراع.
ومنذ 25 اغسطس، تعلن اللجنة نتائج جزئية بشكل 

بطيء وتدريجي.
بدورها قالت املتحدثة باسم اللجنة مرضية صديقي 
لوكالة فرانس برس »لن نتمكن بس����بب مشاكل فنية 

اليوم )امس( من اصدار نتائج«.
وكانت اللجن����ة االنتخابية اعلنت النتائج اجلزئية 
االخيرة في الثالث من سبتمبر بعد فرز اكثر من %60 
من االصوات واظهرت تق����دم الرئيس املنتهية واليته 
حامد كرزاي )47.3%( على منافس����ه وزير اخلارجية 

السابق عبداهلل عبداهلل )%32.6(.
وللفوز في الدورة االولى من االنتخابات على املرشح 
ان يحصل على ما ال يق����ل عن 50% من االصوات زائد 

صوت واحد.
واعلن مراقبون افغ����ان واجانب ان عمليات تزوير 
كبيرة سجلت في االنتخابات الرئاسية واحمللية التي 

نظمت في 20 اغسطس املاضي في افغانستان.

صنعاء � وكاالت: واصل الطيران العسكري اليمني امس قصف 
معاقل احلوثيني في محافظة صعدة الشمالية بعد جتدد االشتباكات 
بني اجلانبني في أعقاب فشل تعليق العمليات العسكرية الذي لم 

يدم ألكثر من 4 ساعات.
واعلن مصدر عس���كري ان »عش���رات الضحايا« سقطوا في 

املعارك عقب فشل تعليق العمليات العسكرية.
وقال املصدر في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس 
م���ن صنعاء »دارت معارك طاحنة بني اجليش واحلوثيني طيلة 
ليلة امس )امس االول( واس���تمرت حتى فجر اليوم )امس( في 
املالحيظ وحرف س���فيان« في محافظة صعدة معقل املتمردين 

في شمال البالد.
واضاف املصدر ان »معارك امس )امس االول( أس���فرت عن 
عشرات القتلى واجلرحى في اجلانبني« بدون اضافة أي تفاصيل 

أخرى.
وكانت اللجنة األمنية العليا اليمنية أعلنت مساء أمس االول 
أنها س���تعلق عملياتها العسكرية ضد احلوثيني إذا التزم هؤالء 

بالشيء نفسه.

وقال���ت اللجنة في بيان لها »إن الهدف من هذا هو الس���ماح 
لوكاالت اإلغاثة بالدخول إلى املنطقة«.

واتهمت اللجنة في بيان آخر احلوثيني بانتهاك تعليق العمليات 
العسكرية وقالت »إن القتال وقع في منطقة املالحيظ في املنطقة 

اجلبلية املجاورة للسعودية«.
وأضاف���ت إن »العناصر اإلرهابي���ة التخريبية ورغم إعالنها 
االلتزام بذلك القرار قامت وكعادتها بانتهاكه ومواصلة ارتكاب 
اعتداءاتها وأعمالها التخريبية في قطاع املالحيظ وبعض املناطق 

في حرف سفيان«.
وعلى الصعيد اإلنساني، قالت هيئات إغاثة تابعة لألمم املتحدة 
إن نحو 35 ألف شخص محاصرون في صعدة نتيجة للقتال وهم 

يعانون من نقص الطعام والرعاية الطبية واملاء والكهرباء.
وحتاول منظمات اإلغاثة اآلن توفير »ممر انساني« لتوصيل 

اإلمدادات الى صعدة من األراضي السعودية.
وقال برنامج األغذية العاملي التابع لالمم املتحدة إنه لم يستطع 
تقدمي الطعام سوى لنحو 10 آالف نازح فقط الشهر املاضي مقابل 

95 ألفا في يوليو املاضي. 

عواصم � وكاالت: أعلن مسؤول فلسطيني 
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 
وصل القاهرة امس للقاء الرئيس حسني 
مبارك عقب زيارته باريس، سيتوجه الى 
السعودية اليوم للقاء خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في جدة.
وقال نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة 
الفلسطينية، إن لقاء عباس ومبارك امس 
جاء في اطار مساعي السلطة الفلسطينية 
لبلورة موقف موحد مبا يخص االستيطان 

وعملية السالم.
وأوضح أبوردينة في تصريحات لوكالة 
األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( أن اللقاء 
ركز على بحث اجلهود املبذولة إلعطاء دفعة 
لعملية السالم، باإلضافة إلى بحث اجلهود 
املصري����ة بخصوص ما يتعل����ق باحلوار 
الفلسطيني، ثم القضايا التي تهم القضية 

الفلسطينية واألمة العربية.

وأك����د أن جولة عب����اس احلالية، التي 
شملت عددا من الدول العربية واألوروبية، 
»تهدف لصياغة موقف موحد إلجبار رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو على 
وقف االس����تيطان الذي يرفض حتى اآلن 
االستجابة للشرعية العربية والدولية، وهو 

يستمر باالستيطان«.
وأضاف: »املوقف اإلس����رائيلي احلالي 
يتطلب موقفا فلس����طينيا وعربيا موحدا، 
والرئيس عباس هو اآلن في مرحلة تطوير 
موقف نستطيع أن نبني عليه مع املجموعة 
الدولي����ة إلجبار إس����رائيل على اخلضوع 

للشرعية الدولية«.
وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: 
»األسابيع القادمة هامة وحاسمة وخطرة ألن 
اجلهود األميركية حتى هذه اللحظة تصطدم 
بالتعنت اإلس����رائيلي وتهرب إسرائيل من 

استحقاقات عملية السالم«.

على صعيد متصل أعلنت حركة حماس 
امس ان وفدها الذي يزور القاهرة سيركز 
على موضوع احلوار الفلسطيني ومتابعة 

جهود املصاحلة.
وقال املتحدث باسم حركة حماس سامي 
أبو زهري في تصريح له إن رئيس املكتب 
السياسي حلركة »حماس« خالد مشعل الذي 
يرأس الوفد القيادي في القاهرة س����يقوم 
صباح الي����وم بإجراء لق����اءات مع رئيس 
الوزير عمر س����ليمان  املخابرات املصرية 

ومسؤولني مصريني آخرين.
وذك����ر أن زيارة وفد احلرك����ة للقاهرة 
تستهدف وتركز بشكل محدد على احلوار 
الفلسطيني والبحث عن السبل التي توصل 
إلى إمكانية اخلروج م����ن حالة التأزم في 
جوالت احلوار السابقة مضيفا أن »عنوان 
ه����ذه الزي����ارة متابعة جه����ود املصاحلة 

الفلسطينية«.

وزير العدل البريطاني يقّر  بأن المقرحي
أفرج عنه بصفقة نفطية ونجل القذافي ينفي

عواصم � يو.بي.آي: أقر وزير 
العدل البريطاني جاك س���ترو 
ألول مرة بأن التجارة والنفط مع 
ليبيا لعبا دورا محوريا في قرار 
احلكومة البريطانية ضم املدان 
في قضية لوكيربي عبدالباسط 
املقرحي إلى صفقة مع ليبيا لنقل 

السجناء.
وق���ال س���ترو ف���ي حديث 
لصحيف���ة »ديل���ي تلغراف« 
اإلف���راج عن  البريطاني���ة أن 
املقرحي كان مرتبطا بعامل النفط 
مستشهدا بصفقة نفطية مباليني 
اجلنيهات املوقعة بني »بريتيش 
بتروليوم« وليبيا بعد 6 أسابيع 

من توقيعها.
ويتناقض هذا التصريح مع 
إصرار رئيس الوزراء البريطاني 
غوردون براون قبل أيام على أن 
عق���ود النفط لم تكن عامال في 

إطالق سراح املقرحي.
واعترف س���ترو بانه حني 
كان يفكر في عام 2007 إذا كان 

يجب ض���م املقرحي إلى صفقة 
نقل الس���جناء مع ليبيا كانت 
البريطانية  التجارية  املصالح 

عامال أساسيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت 
التجارة و»بريتيش بتروليوم« 
عامال في الصفقة اعترف سترو 
»نعم كانت ج���زءا كبيرا، وأنا 
غير نادم على ذلك، كانت ليبيا 
دولة مارقة وكان يجب إعادتها 

إلى احلظيرة الدولية«.
التجارة ش���كلت  ان  وأك���د 
عامال أساسيا في الصفقة التي 
مهدت الطريق أمام اتفاقية بني 

»بريتيش بتروليوم« وليبيا.
باملقابل، قال سيف اإلسالم 
جنل الرئيس الليبي معمر القذافي 
ان ليبيا ضغطت على احلكومة 
البريطاني���ة لت���درج املقرحي 
في االتفاق ال���ذي وقعته لندن 
وطرابلس حول نقل للسجناء 
مقابل توقيع عق���د نفطي عام 

.2007

وصرح القذافي لشبكة »سي.
ان.ان« األميركية بأن بريطانيا 
رفضت الضغوط الليبية وقالت 
لليبيني ان املقرحي ليس مؤهال 
ليدرج ضمن االتفاق الفتا إلى ان 

الرفض أغضب الليبيني.
وق���ال س���يف االس���الم ان 
ع���ن  أعرب���وا  البريطاني���ني 
استعدادهم لتوقيع االتفاق معهم 
شرط استثناء املقرحي وأضاف 
»رفضنا ذلك وكنا غاضبني جدا 

جدا، هذا غير مقبول«.
وأوض���ح ان املفاوضات بني 
إلى  ليبيا وبريطانيا للتوصل 
اتف���اق نقل الس���جناء دامت 7 
س���نوات قبل اإلتيان على ذكر 

املقرحي باالسم.
وأكد القذافي ان إطالق املقرحي 
أخيرا جاء ألس���باب إنس���انية 
وليس نتيجة صفقة ما، وقال 
»هل تعتقد اننا سنكون سعداء 
إذا تركناه ميوت في الس���جن 

بالطبع ال إنه مواطن ليبي«.

واشنطن � يو.بي.آي: أصدرت محكمة استئناف 
أميركية قرارا بإمكانية رفع مواطن أميركي مسلم 
اعتقل ألسبوعني كش���اهد عيان في قضية إرهاب 
دعوى قضائية ضد وزير العدل األميركي السابق 
جون آشكروفت. واعتقل عبداهلل الكيد وهو مواطن 
أميركي اعتنق اإلس���الم عام 2003 في مطار دول 
الدولي بواشنطن أثناء توجهه إلى السعودية لدراسة 

الشريعة اإلسالمية واللغة العربية واحتجز دون 
توجيه اتهام له. وقالت وسائل إعالم أميركية ان 
هيئة محلفني تضم 3 قضاة في محكمة االستئناف 
الفيدرالية في كاليفورنيا أعطت الضوء األخضر 
لقضية رفعها الكيد ضد آش���كروفت يتهمه فيها 
بانتهاك حقوقه الدستورية بعد احتجازه ملدة 16 

يوما دون توجيه اتهام له.

محكمة أميركية تسمح لمواطن مسلم برفع دعوى ضد وزير العدل السابق


