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وقال األس���د: »بخ���اف إدارة بوش هناك 
اآلن إدارة أميركي���ة أكثر انفتاحا على جهود 
الوساطة التركية في املنطقة.لكن بالنسبة إلى 
حل املشاكل فان وجهة نظر اإلدارة األميركية 
ليست واضحة بالرغم من اننا نسمع أشياء 
عامة مثل السام الشامل في املنطقة،هذا مهم 
جدا من وجهة نظرنا،والشامل يعني ان تشمل 
)عملية الس���ام( فلسطني وإسرائيل ولبنان 
وس���ورية، لم يكن شيء كهذا في أيام بوش، 
اوباما بحاج���ة مللء التفاصيل حتت العنوان 
األساسي هذا يحتاج إلى خطة عمل تنفيذية، 
مرت تس���عة أشهر على تولي اوباما السلطة 
وهذه فترة مهمة جدا في فترة السنوات األربع 

للوالية الرئاسية«.
وأضاف »اعتقد اننا بحاجة إلى العمل بشكل 
أس���رع بحيث ميكننا الق���ول ان إدارة اوباما 
مختلفة بشكل عام وميكنني القول ان هناك 

نوايا لكننا بحاجة لرؤية نتائج أيضا«.

 عواقب مهاجمة إيران

من جهة أخرى قال األسد انه »إذا هوجمت 
إيران )من قبل أميركا أو إسرائيل( فان املنطقة 
ستدخل في مرحلة حساسة جدا ستستمر لعقود 
عدة، ولن تتمكن من اخلروج من هذا الوضع 
لسنوات عدة، والهجوم لن مينع االستقرار في 
الشرق األوسط فقط لكنه سيفرض أيضا تكلفة 

باهظة على املنطقة وكذلك على العالم«.
وقال: »ال اعتقد ان إيران تس���عى المتاك 
أس���لحة نووية ونحن ضد األسلحة النووية 
بغض النظر عن البلد الذي يسعى المتاكها.

وقد قدمنا قرارا أمام مجلس األمن الدولي حول 
هذا املوضوع«.

من جانبه، اكد رئيس وزراء تركيا رجب طيب 
اردوغان في تصريح لوكالة االنباء السورية 
)س���انا( ان سورية وتركيا تبذالن باستمرار 
مس���اعي مكثفة من اجل حل مشاكل الشرق 
االوسط وتوفير متطلبات االمن واالستقرار 

في املنطقة.

الوزراء العراقي نوري املالكي«.
وأش���ار إلى انه منذ الع���ام 2004 يطالب 
العراقيون باسترداد أشخاص من املعارضة 
العراقي���ة«، لكنهم لم يقدم���وا لنا أي برهان 
عل���ى اجلرائم التي يتهم بها هؤالء وقلنا لهم 
سنسلمكم هؤالء األشخاص إذا قدمتم أدلة لنا 

لكن حتى اآلن فشلوا في تقدمي أي دليل«.

 اإلدارة األميركية تستمع آلرائنا

وحول ما إذا كان يرى تغيرا في السياسة 
األميركية مع إدارة الرئيس باراك اوباما قال 
األس���د»من منظور اإلطار السياسي العام لم 
ن���ر أي تطور ايجابي في املمارس���ة، وإذا ما 
حدث أي تغيير فإنه تغيير في املقاربات جتاه 
املشاكل املوجودة،لم تعد هناك سياسة إماء 
أميركي���ة جتاهنا، هناك واليات متحدة متيل 
أكثر لاستماع آلرائنا،ساد رأي في السابق بان 
مراكز األبحاث في أميركا ميكنها حل املشاكل 
في الشرق األوسط،اآلن العقلية الراهنة تقول 
ان املشكات ميكن ان حتل من خال العمل مع 

دول املنطقة«.

أنقرة � يو.بي.آي: قال الرئيس الس���وري 
بشار األسد ان باده ترفض إجراء مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل من دون وساطة تركية 
ورأى ان التغيير في سياسة اإلدارة األميركية 
اجلديدة ما يزال في اإلطار السياسي العام لكن 

املطلوب هو رؤية نتائج ملموسة.
وجاء كام األسد الذي سيزور تركيا اليوم 
في مقابلة مع عدد من رؤساء حترير الصحف 
التركية من بينهم رئيس حترير صحيفة »تودي 
زمان« بولند كينيش، وقال األسد في املقابلة 
التي نشرت نصها صحيفة »تودي زمان« ان 
دمشق ال ترحب باقتراح إجراء محادثات مباشرة 

مع إسرائيل من دون وساطة تركية.
وأض���اف »أجرين���ا لقاءات مباش���رة مع 
إسرائيل في تس���عينيات القرن املاضي لكن 
لم يكن بإمكاننا التحدث عن مواضيع ملموسة.
كانت هناك عناوين عامة وليس���ت عناوين 

فرعية«.
وتابع »بكلمات أخرى لم تكن هناك تفاصيل.

كان هناك غموض ألنه كان هناك فشل في ملء 
التفاصيل وكانت اجتماعات التسعينيات فاشلة.

وعندما بدأنا اللقاءات ثانية لكن بوساطة تركية 
بدأنا نتحدث في التفاصيل وعندما نصل إلى 
نقطة ملموسة ميكننا إجراء اجتماعات مباشرة.

ولهذا السبب أردنا دائما االنتقال إلى االجتماعات 
املباشرة عندما نصل إلى نقطة معينة من خال 

اللقاءات غير املباشرة بوساطة تركيا«.
ولدى س���ؤاله عما إذا كان هذا يعني »ال« 
واضحة للعرض اإلسرائيلي بإجراء محادثات 
مباشرة قال األس���د: »نعم.جوابنا هو ال إلى 
ان تتوص���ل االجتماعات إلى أس���اس صحي 

وصحيح«.

 صدمة من االتهامات العراقية

وحول االتهامات العراقية لباده بالتورط 
ف���ي تفجيرات بغداد األخيرة قال األس���د انه 
صدم «لسماع هذه االتهامات ألننا وقعنا اتفاقا 
للتعاون االستراتيجي قبل يومني مع رئيس 

القاهرة � كونا: اعتبرت مساعدة وزير اخلارجية املصري للشؤون االفريقية 
منى عمر امس عاقات مصر الوثيقة مع دول حوض نهر النيل تفوق عاقات 
اسرائيل بتلك الدول معلنة عن جولة ستقوم بها في اوائل اكتوبر املقبل الى 
عدد من دول احلوض. وقالت السفيرة عمر في تصريح صحافي ان اجلولة 
تأتي في اطار حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق عاقاتها بشكل مستمر 
مع األفارقة خاصة دول حوض النيل، الفتة الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء 
املصري احمد نظيف الى عدد من تلك الدول. ونفت أن تكون جولتها املقبلة 

في دول حوض النيل مرتبطة باجلولة االخيرة لوزير اخلارجية االسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان في عدد من دول احلوض، مؤكدة أن السياسة اخلارجية ملصر 
ليست رد فعل ألي حدث آخر وامنا سياسة ثابتة تقوم على أسس وتوجهات 
راسخة. وقالت ان هذه الدول مقتنعة بأن مصاحلها وروابطها مع مصر والعرب 
أقوى منها مع اسرائيل، الفتة الى تصريحات العديد من مسؤولي الدول التي 
زارها وزير اخلارجية االسرائيلي أثناء اجلولة والتي تعكس متسك هذه الدول 

مبواقفها املؤيدة للحق الفلسطيني وللقضايا العربية.

مصر: عالقتنا بدول حوض النيل أوثق من عالقة إسرائيل بها

»وجهة نظر اإلدارة األميركية ليست واضحة بالنسبة لحل مشاكل الشرق األوسط«

األسد: ال مفاوضات مع إسرائيل دون وساطة تركيا.. واالتهامات العراقية صدمتني 

ويذك����ر أن نتنياهو أكد 
ف����ي تصريح����ات أطلقه����ا 
مؤخرا رفضه جتميد البناء 
أنه  في املستوطنات وأعلن 
سيتم جتميد املصادقة على 
مناقصات ألعم����ال بناء في 
مستوطنات الضفة الغربية 
بصورة جزئية لكن سJمت 
مواصلة أعمال بناء مؤسسات 

عامة.

وهي اس����تئناف املفاوضات 
اإلسرائيلية الفلسطينية من 
خال قمة ثاثية في نيويورك. 
ومن املقرر ان يتوجه ميتشل 
إلى مدينة رام اهلل في الضفة 
الغربية للقاء عباس ووفقا 
لوس����ائل إعام إسرائيلية 
فإن ميتشل سيحاول إقناع 
عباس باملوافق����ة على لقاء 

نتنياهو.

الفلسطينية محمود عباس 
والرئي����س األميركي باراك 
أوبام����ا على هام����ش أعمال 
افتتاح دورة اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في نيويورك 

األسبوع املقبل.
وقال ميتشل قبيل لقائه مع 
نتنياهو إنه يأمل في أن يتم 
التوصل على تفاهمات بهدف 
االنتقال إلى املرحلة التالية 

تل أبيب � يو.بي.آي: قرر 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
بنيامني نتنياهو واملبعوث 
األميركي اخلاص إلى الشرق 
األوس����ط جورج ميتشل ان 
اليوم عقب  يلتقيا مج����ددا 
لقائهما الذي لم يسفر امس 
ع����ن نتائج بش����زن موافقة 
إسرائيل على مطلب واشنطن 
لتجميد البناء في املستوطنات 

بالضفة الغربية.
وذكر بيان صادر عن مكتب 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
إن »اللق����اء كان جيدا« وأنه 
دام أكثر من ساعتني اجتمع 
فيه نتنياهو مبيتشل على 

انفراد.
واضاف البيان أن ميتشل 
ونتنياهو اتفقا على معاودة 
اللقاء مرة أخرى صباح غد 
ف����ي مكتب رئيس  )اليوم( 
الوزراء في القدس ما يعني 
أن املبعوث األميركي سيمدد 
تواج����ده في إس����رائيل في 
محاولة للتوصل إلى تفاهمات 
مع نتنياهو ح����ول جتميد 

البناء في املستوطنات.
وترى إسرائيل آن من شأن 
التوصل إلى تفاهمات كهذه أن 
تؤدي إلى انعقاد مؤمتر قمة 
بني نتنياهو ورئيس السلطة 

ميتشل ونتنياهو خالل لقائهما في تل أبيب أمس                )رويترز(

الصحافي العراقي منتظر الزيدي عقب االفراج عنه امس               )ا.ف.پ(

رئيس المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية: سنحاول طمأنة المجتمع الدولي إلى سلمية برنامجنا النووي

سوالنا يرجح إجراء المحادثات بين »الدول الـ 6« وإيران في تركيا:
الغرب مصّر على سياسة الحوافز مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم

أفغانستان: اللجنة االنتخابية تقرر
إعادة فرز أصوات 10% من مراكز االقتراع

كابول � أ.ف.پ: اعلنت اللجنة االنتخابية في 
افغانستان امس انه سيتم اعادة فرز االصوات في 
10% من مكاتب االقتراع في االنتخابات الرئاسية 
التي جرت الشهر املاضي، والتدقيق فيها بسبب 

مؤشرات على حصول تزوير.
واعلن رئيس اللجنة غران���ت كيبني لوكالة 
فرانس برس ان »نح���و 2500 مكتب اقتراع من 
اص���ل اجمالي 25450 معنية بهذا االمر« وفي كل 

الواليات االفغانية.
وق���ال كيبني »فيما يتعل���ق بعملية التدقيق 
واعادة الفرز، يستحسن امتامها في اسرع وقت 
ممكن وسنحاول ان يكون ذلك بعد اسابيع قليلة 
وليس بعد اشهر، ولكن من الصعب ان نعرف كم 

سيتطلب ذلك من الوقت«.
واضاف »كان���ت لنا اجتماعات عدة في االيام 

االخيرة، املشكلة الكبيرة هي االجراءات التي يجب 
تطبيقها من اجل اجناز التدقيق واعادة الفرز«.

واليزال تأثير اعادة الفرز على النتيجة النهائية 
مجهوال الن عدد االصوات املعنية لم يعرف بعد. 
ويح���رز الرئيس املنتهية واليت���ه حميد كرزاي 
تقدما بارزا في 95% من مراكز االقتراع التي اعلنت 
السلطة االنتخابية نتائجها، وحصل كرزاي على 
54.3 من االصوات الصاحلة مقابل 28.1% ملنافسه 

االبرز عبداهلل عبداهلل.
وامرت جلنة الطعون االنتخابية االسبوع املاضي 
باعادة فرز االصوات في مكاتب االقتراع التي عثر 
فيها على »أدلة واضحة ومقنعة بحدوث تزوير«. 
وس���جل العديد من املراقب���ني االفغان واالجانب 
حصول جتاوزات بدرجات متفاوتة في كل انحاء 

الباد في يوم االنتخابات في 20 اغسطس.

عواصم � وكاالت: رجح منسق السياسة اخلارجية في 
االحتاد االوروبي خافيير س����والنا امس ان تتم املفاوضات 
بني القوى العاملية وطهران بشأن البرنامج النووي االيراني 

واملقررة في أول أكتوبر املقبل في تركيا.
 وقال س����والنا الذي يقود جهود مفاوضات الغرب مع 
إيران للصحافيني في بروكس����ل ردا على سؤال حول مكان 
املفاوضات »لم يتخذ قرار نهائي في املوضوع لكنني أعتقد 

أن من املرجح جدا أن جترى في تركيا«.
 وصرح بأن سياسة الغرب التزال تسير في مسارين فهي 
تعرض حوافز على ايران مقابل جتميد عمليات تخصيب 
اليورانيوم في برنامجها النووي الذي يش����تبه الغرب انه 
يهدف الى تصنيع اسلحة نووية لكنها تبقي على التهديد 

بفرض املزيد من العقوبات على طهران.
 إال أن سوالنا قال إن هذا ليس الوقت املناسب للحديث 
ع����ن عقوبات جديدة، واضاف »س����نحاول في هذه الفترة 

الدخول في مفاوضات، دعونا نتحدث عن هذا«.
 وميثل س����والنا الدول الس����ت )الدول اخلمس الدائمة 
العضوية في مجلس االمن الدولي باالضافة الى املانيا( ويبذل 
جهودا منذ فترة حلل النزاع مع إيران ولقد اصبح حذرا عند 

احلديث عما يتوقع أن حتققه احملادثات اجلديدة.
 وق����ال: »دائما ما أنوي محاولة حتقيق أكبر قدر ممكن 
في املفاوضات لكن هذه ليست املرة االولى التي نلتقي فيها، 

نحن نعلم بعضنا البعض جيدا«.

 لكنه اضاف »هناك بعض االش����ياء اجلديدة، أن يكون 
االميركيون موجودين بشكل رسمي فهذا أمر جديد وأعتقد 
أن االيراني����ني يجب أن يقيموا هذا االمر بش����كل إيجابي«، 
وسيشارك في االجتماع الى جانب سوالنا واملفاوض النووي 
االيراني سعيد جليلي ممثلون عن الدول الست التي تفاوض 

طهران منذ سنوات في ملفها النووي. 
ووافقت إيران على إجراء محادثات موس����عة مع الدول 
الست لكنها استبعدت مناقشة نشاطاتها النووية التي تقول 
إن هدفها توليد الكهرب����اء في حني يصر االحتاد االوروبي 
والواليات املتحدة على أن تكون نش����اطات إيران النووية 

محور احملادثات.
 طهران

ولقد أكد رئيس املنظم����ة اإليرانية للطاقة الذرية علي 
أكبر صاحلي أن طهران س����تحاول طمأنة املجتمع الدولي 
إلى س����لمية برنامجها النووي خال لقائها مبمثلي الدول 
الس����ت وقال في تصريحات لصحيف����ة »احلياة« اللندنية 
نشرت امس ان إيران ستتطرق »في شكل غير مباشر« الى 
ملفها النووي، مش����يرا الى ان كبي����ر املفاوضني اإليرانيني 
سيقدم خال لقائه سوالنا إجابات أولية وشروحات للدول 
الست حول تساؤالتها املرتبطة بالنقاط الواردة في رزمة 

االقتراحات اإليرانية.
واضاف صاحلي أن »املفاوضات غير املشروطة مفتاح 

تسوية اخلافات«، وقال في مستهل املؤمتر السنوي للوكالة 
الدولي����ة للطاق����ة الذرية في ڤيينا ام����س االول ان »الدول 
املستكبرة ترفض بصلف سعي دولة مثل ايران الى استيفاء 
حقوقها السيادية، وتزيد على ذلك بإطاق تهديدات مستمرة 
مبهاجمة منش����آتنا النووية«، مشددا على ان ايران »واثقة 

من قدرتها على الدفاع عن نفسها«.
 واشنطن

باملقابل، اكدت الواليات املتحدة عدم معرفتها مبا يتضمنه 
جدول اعمال ايران خال لقائها مبمثلي الدول الس����ت في 

االول من اكتوبر.
 وقال املتحدث باس����م البيت االبي����ض روبرت غيبس 
امس االول خال وجوده على منت الطائرة الرئاس����ية »ال 
اعرف ما هو جدول اعمالهم لكنني اعلم ما يحتويه جدول 
اعمالنا وجدول اعمال دول العالم القلقة بشأن برنامج ايران 
النووي غير املشروع«، وقال »اذا لم ترغب ايران في مناقشة 
برنامجها النووي غير املش����روع فباعتقادي ان ذلك يعزز 
موقف املجتمع الدولي في التشديد على االلتزامات املترتبة 

عليها وذلك مع عدم اظهار االيرانيني رغبة في ذلك«.
 واضاف »اعتق����د ان االجتماع س����يكون حلظة مثيرة 
لاهتمام وس����نرى اذا كان ذلك من االمور التي ال يريدون 
التحدث عنها حيث سيكون ذلك من االمور التي سيتحدث 

عنها العالم اجمع«.

 الجيش اليمني يعلن مقتل 18 متمردًا حوثيًا خالل محاولتهم التسلل الى الجبل األحمر 

 القربي: ال حل عسكريًا في صعدة 
والحكومة اليمنية تسعى إلحالل السالم

صنعاء � وكاالت: قال وزير اخلارجية اليمني أبو بكر القربي ان احلل 
العسكري ليس حا ملا يجري من إحداث في صعدة لكنه ميهد الطريق 

إليقاف أعمال العنف.
وأضاف القربي في تصريح نش����رته امس الصحف الرسمية »إننا 
قلنا دائما ان احللول العسكرية ليست هي احلل ولكنها هي التي متهد 
الطريق إلى احلل وبالتالي هذه األعمال العسكرية هي إلنقاذ املواطنني 
في صعدة مما كانوا يتعرضون له من عنف ومن إرهاب ومن قتل ومن 
تدمير من قبل هذه اجلماعات اخلارجة عن القانون« في إشارة ضمنية 

إلى احلوثيني الذين يتواجه معهم اجليش اليمني.
وأكد القربي ان الهدف الرئيس����ي للحكومة اليمنية يتمثل في إحال 
السام وإعادة اعمار صعدة وحتقيق السام الذي سيتحقق بصورة دائمة 
ومس����تمرة وعدم إعطاء فرصة جديدة للعناصر اإلرهابية والتخريبية 

لكي تتجمع وتعد نفسها ملعارك جديدة.
وشدد على ان خيار احلكومة التي وضعت مجموعة من الشروط أمام 
تلك العناصر ودعتها إلى القبول بهذه الشروط وأكدت الدولة استعدادها 
للحوار حول مختلف القضايا التي تنطلق من مطالب مشروعة مؤكدا 
»أننا كنا نوقف احلروب ألننا نريد دائما السام ووقف العنف وحماية 
الدم اليمني«. وقال »وصوال إلى حتقيق هذا الهدف قامت احلكومة بهذا 
العمل العسكري لكن اآلن إذا قبلها الذين يحملون الساح ضد احلكومة 
وعادوا إلى جادة الصواب فباب احلوار مفتوح ونحن ال نغلق ولم نغلق 
أبدا باب احلوار مع اي طرف كان أراد أن يصل إلى توافق وأراد أن يقبل 

بتطبيق الدستور وااللتزام بالقانون«.

ميدانيا، صرح مصدر عسكري مسؤول ان اجليش اليمني قتل 18 من 
املتمردين احلوثيني الذين كانوا يحاولون التس����لل الى موقع عسكري 

استراتيجي في صعدة.
وقال املصدر في تصريحات نقلتها وكالة االنباء اليمنية )سبأ( »مت 
دحر مجاميع من عناصر االرهاب والتمرد حاولت التسلل من جديد الى 
اجلبل االحمر«، واضاف ان »تلك العناصر تكبدت 18 قتيا والعديد من 

اجلرحى فيما الذ البقية بالفرار«.
وتابع انه »مت تدمير مخزن للذخيرة في منزل احد العناصر االرهابية 
باالضافة الى سيارتي اسلحة تابعة لعناصر التمرد«، من جهة اخرى، 
قال املصدر نفسه ان »خمس����ة من عناصر االرهاب والتمرد وقعوا في 
قبضة وحدة عسكرية في منطقة املاحيط«. وتتركز العمليات العسكرية 
حالي����ا على فتح طريق بني حرف س����فيان الواقعة في محافظة عمران 
ومدينة صعدة، حس����ب اجليش اليمني. ف����ي غضون ذلك، نفت وزارة 
الدفاع اليمنية ما تردد عن قصف الطيران لس����وق ش����عبي مبحافظة 
صعدة ومنطقة حرف سفيان ما تسبب في سقوط ضحايا من املدنيني. 
ونس����بت وكالة األنباء اليمنية الرسمية )سبأ( الى مصدر مسؤول في 
وزارة الدف����اع قوله إن «املزاعم التي نش����رها موقع »االش����تراكي نت« 
حول قصف الطيران لسوق الطلح بصعدة وجتمع للنازحني في حرف 
سفيان مزاعم كاذبة ومحض افتراء وليس لها أي أساس من الصحة«. 
وكان موقع »االشتراكي نت« قد نشر عددا من الصور قال انها لضحايا 
غارة جوية استهدفت امس االول سوقا شعبيا مبديرية الطلح التابعة 

حملافظة صعدة واوقع 8 قتلى وعشرات اجلرحى. 

مقديشو � وكاالت: هددت 
حرك���ة الش���باب املجاهدين 
املتطرف���ة الصومالية امس 
القيادي في  ب� »الثأر« ملقتل 
تنظيم القاع���دة صالح علي 
صالح نبهان امس االول في 
غارة اميركي���ة على جنوب 
الصومال. وق���ال قيادي في 
احلركة التي يشتبه بارتباطها 
بالقاعدة، طالبا عدم الكشف 
عن هويته:»سيثأر املسلمون 
ملقتل نبهان« واضاف »أميركا 
عدو االسام وال نتوقع منها 
الرحم���ة، وباملقابل عليها اال 
تتوقع منا الش���فقة«. وأفاد 
مس���ؤولون اميركيون بان 
صالح علي صال���ح نبهان، 
وهو مواط���ن كيني مطلوب 
لدى مكتب التحقيقات الفدرالي 
)اف بي آي( قتل امس االول 
في عملية عسكرية اميركية 
على جنوب الصومال. وكان 
االميركيون ياحقونه لاشتباه 
بضلوعه في هجوم استهدف 
سياحا اسرائيليني ومحاولة 
اسقاط طائرة اسرائيلية في 

مومباسا في العام 2002.

حركة الشباب الصومالية 
تهدد بالثأر لمقتل
 قيادي في القاعدة

اعتذر للصحافة عما سببه لها من إحراج وكشف عن تعرضه للتعذيب

الصحافي الزيدي بعد إطالق سراحه:
أردت المواجهة دفاعًا عن شرف وطني ومهنتي 

في أول األمر بالسجن ثاثة أعوام 
بتهمة اإلس����اءة إلى رئيس دولة 
أجنبية إال ان عقوبة السجن خففت 
عند نظر القضية أمام االستئناف 
إلى عام واحد إال أن اإلفراج عنه جاء 
مبكرا نظرا حلسن سيره وسلوكه 
داخل السجن. وقال الزيدي وهو 
يلقي ح����ذاءه عل����ى بوش:»هذه 
قبلة الوداع لك ياكلب« ولم يكد 
املشاركون يفيقون من وقع الضربة 
األولى حتى سدد له ضربة بفردة 
حذائه الثاني����ة وهو يقول:وهذه 
من األرامل واأليتام ومن قتلوا في 
العراق«. وقد أثارت هذه الواقعة 
موجة ردود فعل عارمة في أنحاء 

العالم بني مؤيد ومعارض.

مكتوب عليها قناة »البغدادية« أنه 
تعذب بأبشع صور التعذيب ومنها 
الكهرباء وامل����اء البارد، كما فجر 
مفاجأة بطلبه اعتذارا من املالكي 
عن حج����ب احلقيقة. كما أكد أنه 
سيكشف عن أسماء من تورطوا 
في تعذيبه من كبار املس����ؤولني 

وضباط في اجليش.
ولم يغفل الزيدي إبداء مخاوفه 
م����ن احتمال تعرض����ه لتصفية 

اجتماعية أو جسدية أو مهنية.
ورحبت قناة البغدادية، التي 
ظلت تدفع رات����ب الزيدي طيلة 
محكوميته، بع����ودة الزيدي إلى 

صفوفها والعمل كصحافي بها.
وحكم على الزيدي )30 عاما( 

بغ����داد � د.ب.أ: أكد الصحافي 
العراقي منتظر الزيدي الذي رشق 
الرئيس األميركي السابق جورج 
ب����وش بفردتي حذائ����ه أن الذي 
حرضه للمواجهة هو الظلم الذي 
وقع على شعبه »من احتال أراد 

إذالله بوضعه حتت جزمته«.
وخال مؤمتر صحافي بعيد 
اإلفراج عنه امس بعد قضاء تسعة 
أشهر في السجن وجه الشكر لكل 
من وقف إلى جانب����ه في العالم 
العربي والعالم اإلسامي والعالم 
احلر. وأضاف »كنا وطنا مندمجا.. 
ورغم أنن����ا كنا جنوع بس����بب 
احلصار األميركي.. جاء االحتال 
ففرق بيننا وجعل بيوتنا سرادق 
عزاء ال تنتهي ومقابرنا سارت في 

الشوارع واملتنزهات«.
وأكد الزيدي أنه ليس بطا وإمنا 
صاحب رأي وأضاف »كان بوش 
يريد توديع ضحاياه بعد س����ت 
سنوات من الذل. فأردت الدفاع عن 
شرف املهنة وعن وطني وحضارته 
املستباحة«. وكشف الزيدي عن أن 
الصحافيني في املؤمتر الصحافي 
الذي ش����هد احلادثة أمروا بعدم 
توجيه أسئلة لبوش وإمنا االكتفاء 

بالتغطية فقط.
وأبدى الزيدي خالص االعتذار 
عم����ا »تس����بب فيه م����ن إحراج 
للصحاف����ة«. وعلى النقيض مما 
أشار إليه رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي م����ن أن الزيدي لم 
يتعرض للتعذيب، قال الصحافي 
الذي بدا في املؤمتر وخلفه الفتة 

الرئيس السوري بشار األسد

ال نتائج للقاء نتنياهو وميتشل بانتظار لقاء ثاٍن اليوم


