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غ����زة � د.ب.أ: قالت االذاعة االس����رائيلية العامة امس ان اس����رائيل 
طلبت من دول االحتاد االوروبي ابداء حتفظها على تقرير جلنة تقصي 
احلقائق التابعة لالمم احملتدة حول احلرب االسرائيلية على قطاع غزة 
قبل 8 اشهر. وذكرت االذاعة ان املدير العام لوزارة اخلارجية يوسي غال 
اجتمع لهذا الغرض اول من امس ب� 26 س����فيرا اوروبيا معتمدين لدى 
تل ابيب، حيث ابلغهم ان تقرير اللجنة االممية »ليس بوثيقة قضائية، 
امنا دعاية منحازة ضد اس����رائيل«. ونقلت االذاعة عن املسؤول بوزارة 

اخلارجي����ة دعوته الدول االوروبية الى اس����تنكار تصريحات الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد التي ينكر فيها وقوع احملرقة النازية بحق 

اليهود )الهولوكوست(.
وكانت جلنة تقصي احلقائق اتهمت اسرائيل بارتكاب جرائم حرب 
ضد املدنيني في قطاع غزة في احلرب التي ش����نتها خالل الفترة من 27 
ديسمبر حتى 18 يناير املاضي وخلفت 1400 قتيل فلسطيني واكثر من 

5 آالف جريح.

إسرائيل تطالب الدول األوروبية بالتحفظ على تحقيق األمم المتحدة حول حرب غزة

 أوباما مخاطبًا األمم المتحدة: أميركا ال تستطيع حل مشاكل العالم وحدها 
 � نيوي���ورك )االمم املتحدة( 
أ.ف.پ: دع���ا الرئيس االميركي 
باراك اوباما امس امام اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة في نيويورك 
الى »عهد جديد من التعاون املتعدد 
االطراف« ملواجهة التحديات التي 

تواجه العالم.
وقال اوباما امام اكثر من 120 
رئيس دولة وحكومة في خطابه 
االول في االمم املتحدة، »ألن الوقت 
حان للعالم التخاذ وجهة جديدة، 
ينبغي ان نفتح عهدا جديدا من 
التعاون املتعدد االطراف قائما على 

مصلحة واحترام متبادلني«.
الرئي���س االميركي  واضاف 
»ان اخلطابات املنعزلة لن حتل 

مشاكلنا«.
وقال ايضا »ان االمم والشعوب 
كانت لديها مصالح مشتركة في 
العام 2009 اكثر من اي وقت مضى 

في تاريخ االنسانية«.
وفي خطابه الطويل، استعاد 
كل قراراته منذ توليه الس���لطة 
في يناير من قرار حظر تعذيب 
معتقل���ني الى التزامه تش���جيع 
الس���الم في الشرق االوسط بني 
االسرائيليني والفلسطينيني مرورا 
بالتزامه سحب القوات االميركية 

من العراق.
وقال اوباما »ان الذين اعتادوا 
على إلقاء اللوم على اميركا بسبب 
تفردها في العالم ال يستطيعون 

اليوم ان يبقوا جانبا وينتظروا ان 
حتل اميركا كل مشاكل العالم«.

واضاف »لقد حان الوقت لكل 
ف���رد منا ان يتحمل قس���طه من 
الشامل  التصدي  املسؤولية في 
للتحديات العاملي���ة«، وقال »ان 
اعمالنا ليست على مستوى حجم 

التحديات التي نواجهها«.

وأقر أوباما بأن بالده لم تفضل 
في بعض األحيان احللول املشتركة 
لقضايا العالم، وأكد أن هناك بعض 
املعلومات اخلاطئة عن أميركا مما 

أثار عداء ضد بالده.
وتطرق الى موضوع الصراع 
العربي � االس���رائيلي بالقول إن 
الواليات املتحدة ال ترى استمرار 

النشاط االستيطاني اإلسرائيلي 
ش���رعيا ولكن الوق���ت قد حان 
الس���الم  الس���تئناف محادثات 
الفلسطينية � اإلسرائيلية بدون 

شروط.
وأض���اف »م���ا زلن���ا ندعو 
الفلسطينيني إلنهاء التحريض ضد 
إسرائيل وما زلنا نؤكد أن أميركا 
لن تقبل ش���رعية املستوطنات 

اإلسرائيلية املستمرة«.
وتاب���ع قوله »ح���ان الوقت 
لالس���تئناف غي���ر املش���روط 
للمفاوض���ات بش���أن قضاي���ا 
الوضع الدائم: أمن اإلسرائيليني 
والفلسطينيني واحلدود والالجئني 

والقدس«.
وأوضح قائال ان هدفنا هو قيام 
دولة فلس���طينية بعد انسحاب 

إسرائيل إلى حدود عام 1967.
على صعيد منفصل، قال أوباما 
إن الواليات املتحدة لن تس���مح 
لتنظيم القاعدة بشن هجمات من 
مالذات آمنة في أفغانستان أو أي 

بلد آخر.
هذا وحذر م���ن ان برنامجي 
كوريا الشمالية وايران النوويني 
يهددان بأخذ العالم الى »منحدر 

خطر«.
وجدد تعهده بالعمل من اجل 
عالم خال من االسلحة النووية، 
وقال ان جميع الدول ستكون اقل 
امنا اذا جتن���ب بعضها عمليات 

التفتيش الدولية.
واضاف اوباما في االمم املتحدة 
الش���مالية  ان »حكومتي كوريا 
اليوم،  وايران بأفعالهم���ا حتى 
تهددان بأخذ العالم الى هذا املنحدر 

اخلطر«.
وفي وقت سابق امس، افتتح 
ب���ان كي مون اجلمعي���ة العامة 
الس���نوية ل���المم املتح���دة في 
نيويورك، داعيا املشاركني فيها 
وبينهم الرئيس االميركي باراك 
اوباما والرئيس االيراني محمود 
احم���دي جناد والزعي���م الليبي 
العقيد معمر القذافي، الى مواجهة 
حتديات املناخ واالسلحة النووية 

والفقر.
وقال االمني العام لالمم املتحدة 
متوجها الى اكثر من 120 زعيما 
يش���اركون في اجلمعية العامة 
»اذا كان هناك من وقت مناسب 
للتصرف بذهنية تعددية متجددة، 

فهذا الوقت هو اآلن«.
وناقش���ت الدول ال���� 27 في 
االحتاد االوروب���ي موقفها اول 
من امس م���ن القاء جناد كلمته 
امام اجلمعية العامة حيث اعلن 
الفرنسية  الرئاسة  مسؤول في 
ان مندوب���ي دول االحت���اد قد 
العامة  يغادرون قاعة اجلمعية 
لالمم املتحدة خالل القاء الرئيس 
االيراني لكلمته في حال صدر اي 

»حتريض« منه.

اعتبر مواصلة االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية أمراً غير شرعي وحذّر من خطر البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران

اإلدارة األميركية تمّهد الطريق
للتراجع عن التمسك بتجميد بناء المستوطنات

رايس تعود إلى الحلبة السياسية
بمعارضة قوية لالنسحاب من أفغانستان

نيوي����ورك � رويترز: رمبا يكون الرئيس 
االميرك����ي باراك اوباما ميهد الطريق للتخلي 
عن مس����عاه لتجمي����د فوري لالس����تيطان 
االسرائيلي ويحاول بدال من ذلك إدخال اسرائيل 
والفلسطينيني مباشرة الى مفاوضات سالم.
وخرج اوباما من احملادثات مع املسؤولني 
االسرائيليني والفلسطينيني امس االول دون 
الوصول الى مجموعة اخلطوات املرتبة التي كان 
يأمل أن تسمح له بإعالن استئناف مفاوضات 

السالم املجمدة منذ ديسمبر املاضي.
بدال من هذا اقتصر حديثه على تأكيد مدى 
إحلاح إنهاء الصراع املستمر منذ 6 عقود وحث 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو  رئيس 
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
على إظهار »املرونة والتفكير السليم وحس 

التسوية«.
ويقول محللون إن النتيجة تشير الى احلدود 
التي تقيد محاولة اتخاذ خطوات لبناء الثقة 
مقدما ورمبا تنبئ مبسعى خلوض مفاوضات 
كاملة النطاق مباش����رة على الرغم من ان ايا 

من اجلانبني ال يبدو مستعدا لها.
وق����ال دانييل كيرتزر وهو ديبلوماس����ي 
اميركي متقاعد يعمل اآلن بالتدريس في جامعة 
برينستون عن محاولة اوباما إقناع اسرائيل 
والفلسطينيني والدول العربية بالقيام بلفتات 
متبادلة قبل استئناف احملادثات »من الواضح 

أنها قضية خاسرة«.
وتريد واشنطن من اسرائيل وقف كل أشكال 
بناء املستوطنات اليهودية بالضفة الغربية 

التي حتتلها منذ حرب عام 1967.
كما تريد من الفلس����طينيني بذل مزيد من 
اجلهد ملنع أعمال العنف ضد االسرائيليني ومن 
الدول العربية اتخ����اذ إجراءات نحو تطبيع 

العالقات مع الدولة اليهودية.
لكن لم يكن اي����ا من هذه األمور مطروحا 
حني اجتمع اوباما م����ع نتنياهو وعباس في 
البداية � كل على حدة � ثم في اجتماع ثالثي 
وهو أرفع مس����توى محادثات بني اجلانبني 

خالل عام تقريبا.
ويختلف اجلانبان على نقطة البداية ألي 
مفاوضات مستقبلية بشأن القضايا األساسية 
مثل احلدود ومس����تقبل القدس وإقامة دولة 

فلسطينية.
ويصر عباس على أن يبدأ نتنياهو الذي 
يرأس حكومة متيل الى اليمني من حيث انتهى  
س����لفه الوس����طي ايهود اوملرت الذي اقترح 
تسويات كبيرة تتصل باألرض بعد عام من 

املفاوضات غير الناجحة.
ويقول نتنياه����و إنه ليس ملزما مبوقف 
احلكوم����ة الس����ابقة وق����اوم جتمي����د بناء 

املستوطنات.

واضاف الديبلوماسي كيرتزر وهو سفير 
س����ابق للواليات املتحدة في اسرائيل »إنهم 
يحاولون التعامل بدهاء مع قضية املستوطنات 
اآلن. مبا أنهم لم يستطيعوا الوصول الى اتفاق 
لتجميد بناء املستوطنات بطريقة جادة فإنهم 
سيتركونها هكذا كخالف بيننا وليس كحجر 

عثرة او عائق في طريق املفاوضات«.
وبدا املسؤولون االسرائيليون سعداء بأن 
اوباما لم يقل اال أن على اسرائيل »تقييد« بنائها 
للمس����توطنات على أراض محتلة في الضفة 
الغربية وليس مطالب املسؤولني االميركيني 

االكثر صرامة بأن جتمد هذا البناء متاما.
وحني س����أله الصحافيون ما الذي يعنيه 
اوبام����ا بالتقييد رد نتنياهو قائال »اس����ألوا 

االميركيني«.
وتساءل محللون متخصصون في شؤون 
الش����رق االوس����ط عما اذا كان اوباما قد يجد 
نفسه اآلن في وضع مألوف بالنسبة للرؤساء 
االميركيني وهو الرغبة في التوصل الى اتفاق 
للس����الم اكثر مما يريده االس����رائيليون او 

الفلسطينيون.
لكن مع الوضع في االعتبار أن اوباما رمبا 
لم يحقق م����ا كان يأمل حتقيقه بأي حال من 
األحوال فإن محللني يقولون إنهم ال يعتقدون 

إنه سيتحمل قدرا كبيرا من اللوم على هذا.
وقال دانييل ليفي من مؤسسة نيو اميركا 
وهي مؤسسة بحثية في واشنطن »باالنخراط 
م����ن اول يوم ميكن مواجهة طريق مس����دود 
لبعض االش����هر ثم التحول الى قضايا اكبر 

وهو ما يبدو أن اإلدارة تفعله اآلن«.
وأوضح نتنياهو أولى اولوياته في جملة 
واحدة باملؤمت����ر الصحافي بالقول »القضية 

االيرانية تلقي بظاللها على كل شيء«.
وقال جون الترمان مدير برنامج الش����رق 
األوسط في مركز الدراس����ات االستراتيجية 
والدولية بواشنطن إن اسرائيل ترى أن ايران 
املسلحة نوويا متثل تهديدا اكبر لوجودها من 

الفلسطينيني.
واضاف أن عباس مهتم بدرجة اكبر بإعادة 
تأكيد سيطرته على قطاع غزة الذي تسيطر 

عليه حاليا حركة حماس.
 وقال الترمان »ال يعتقد كل جانب أن اآلن هو 

الوقت املناسب لتقدمي حلول وسط جادة«.
ويقول ايلي بوديه االستاذ بقسم الدراسات 
اإلسالمية ودراسات الشرق األوسط باجلامعة 
العبرية في القدس إنه مت إحراز »تقدم كبير« 

نحو اتفاق للسالم في عهد اوملرت.
وأضاف »نتنياهو لديه جدول أعمال خاص 
به وليست مفاجأة أنه ال يريد االستمرار  من 
حيث انتهى اوملرت. يبدو أننا عدنا الى نقطة 

الصفر«.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل 
للم���رة األولى منذ 
مغادرته���ا واش���نطن 
دخلت وزيرة اخلارجية 
الس���ابقة  االميركي���ة 
الى  كوندوليزا رايس 
احللب���ة السياس���ية 
بتصريح���ات ح���ادة 
اللهجة حتذر فيها من 
اتخاذ اي قرار بسحب 
الق���وات االميركية من 

افغانستان.
وقال���ت رايس في 
تصريح���ات صحافية 

ان »املرة االخيرة الت���ي خرجنا فيها من 
افغانستان وتركنا باكستان حتولت تلك 
املنطقة الى األرض التي انطلقت منها القاعدة 
ملهاجمتنا في 11 سبتمبر حيث دربت وسلحت 
عناصرها هناك كما وضعت اخلطة واشرفت 
على تنفيذها هن���اك. ولذا فان مصلحتنا 
القومية ترتبط ارتباطا مباشرا بعدم ترك 
افغانس���تان مرة أخرى لتتحول الى مالذ 

آمن لالرهابيني«.
واضافت »ان االمر بس���يط. اذا كنا نريد 
هجوما آخر ضد الواليات املتحدة فان بوسعنا 
ان نترك افغانستان«. وأقرت رايس بانها تعتبر 
االنتخابات الرئاسية االخيرة في افغانستان 
»انتكاسة الحتماالت حتسن االوضاع هناك«، 
غير انها اضافت »ان املمارسات الدميوقراطية 
الناشئة ال تكون كاملة ومثالية. في حالتنا 
مثال لم تكن دميوقراطيتنا منوذجية ايضا 
في البداية«. وضربت رايس مثال على ذلك 
بتجربة اس���رتها حتت قي���ود العبودية ثم 
التفرقة العنصرية قبل بدء حركة احلقوق 

املدنية.

وتأت���ي تصريحات 
رايس في وقت مت تعميم 
أوامر من وزارة األمن 
الوطني االميركية على 
سلطات الشرطة احمللية 
بتشديد اجراءات االمن 
الرياضية  في املالعب 
ودور السينما واملالهي 

والفنادق.
وقد جاء ذلك التعميم 
بعد نشر بيان لتنظيم 
القاع���دة حت���ث فيه 
أعضاءها على توجيه 
»ضربات ألماكن الفساد« 
واملنشآت االقتصادية احليوية في الواليات 

املتحدة.
ومن شأن ذلك باالضافة الى اعتقال حلقات 
ارهابية في مدينتي دينفر ونيويورك خالل 
االيام القليلة املاضية ان مينح تصريحات 

رايس وقعا خاصا لدى االميركيني.
وكان الرئي���س ب���اراك اوباما قد اعلن 
االسبوع املاضي انه لن يوافق على ارسال 
املزيد م���ن القوات الى افغانس���تان »في 
اللحظ���ة احلالية« وقال انه يراجع جميع 
اخليارات املطروحة وان قرارا سيتخذ بهذا 
الش���أن في الوقت املناسب. ودعت قيادة 
القوات االميركية في افغانستان الى ارسال 
املزي���د من القوات لوق���ف تدهور املوقف 
هناك. وذكرت تقارير اميركية ان القيادات 
العسكرية في افغانستان تطالب بارسال 
نحو 45 ألفا اضافيني ليتجاوز عدد القوات 
االميركية هناك نحو 100 ألف جندي. غير 
ان االدارة تواج���ه معارضة قوية بداخلها 
وفي الكونغرس ألي توجه من شأنه ارسال 

املزيد من القوات.

حذرت من أن الخطوة قد تؤدي إلى »11 سبتمبر« جديد

أوباما ملقيا كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمس    )أ.ف.پ(

القذافي ملقيا كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمس وبيده ميثاق املنظمة الدولية )أ. ف. پ(

رئيس ألمانيا وّقع معاهدة لشبونة األوروبية وسيصدقها قريبًا
برلني – وكاالت: قال متحدث باسم رئيس أملانيا هورست 
كولر امس إن الرئيس وقع الوثائق الالزمة لتصديق بالده 

على معاهدة لشبونة إلصالح االحتاد األوروبي.
وأضاف املتحدث أن التصديق بات اآلن مجرد مسألة فنية 
مش����يرا الى أن الوثائق ستنشر في سجل املانيا القانوني 
اليوم. وس����يتعني على الرئيس بعد هذا توقيع ش����هادة 

التصديق وهي خطوة أصبحت اآلن شكلية.
وبعيدا عن أملانيا هن����اك 3 دول فقط من دول االحتاد 
البالغ عددها 27 لم توافق على املعاهدة بعد وهي جمهورية 
التش����يك وايرلندا وپولندا. وتهدف املعاهدة الى تبسيط 
عملي����ة اتخاذ القرار باالحت����اد االوروبي. وجتري ايرلندا 
استفتاء ثانيا بشأن املعاهدة في الثاني من اكتوبر املقبل 
بعد ان رفضها الناخب����ون العام املاضي. وعلى الرغم من 
ان استطالعات الرأي تش����ير الى ان الناخبني االيرلنديني 
سيوافقون على املعاهدة فإن جزءا كبيرا منهم لم يحددوا 
مواقفهم وقد يؤدي عدم شعبية احلكومة بشكل كبير الى 

تصويت.

ميركل

ازاء ذلك أعربت املستشارة األملانية أجنيال ميركل عن 
س����عادتها بتمهيد الطريق في أملاني����ا أمام التصديق على 

معاهدة إص����الح االحتاد األوروبي املعروف����ة ب� »معاهدة 
لشبونة«.

وقالت ميركل في تصريحات إلذاعة باڤاريا إن البرملان 
األملاني )البوندس����تاغ( ومجلس الواليات )البوندسرات( 
حققا »جناحا كبيرا« بالتصديق على املعاهدة على الرغم 

من احلملة االنتخابية في أملانيا.
وقالت ميركل: »أنا س����عيدة للغاية، لقد بذلت الكثير 
من اجلهد في هذه املعاهدة وتلك نهاية جيدة لتولي أملانيا 

لرئاسة االحتاد األوروبي قبل فترة من الوقت«.
يذكر أن أملانيا ترأس����ت االحتاد األوروبي خالل الستة 
أش����هر األولى من عام 2007 حيث بذلت جهودا كبيرة من 
أج����ل االتفاق على املعاهدة التي مت االتفاق عليها بعد ذلك 

خالل فترة الرئاسة البرتغالية لالحتاد.
وكانت احملكمة الدستورية قد أعلنت أن املعاهدة التي 
تهدف إلى اصالح االحتاد األوروبي ال تتنافي مع الدستور 
ولكنها طالبت في الوقت نفسه بإعداد قوانني محلية تهدف 

حلماية صالحيات البرملان الوطني.
ورفضت احملكمة الكائنة في مدينة كارلسروه الشكوى 
التي تقدم بها ديتر ش����بيتمان، الرئيس الس����ابق لشركة 

تيسن األملانية للصلب.
وشبيتمان هو واحد من مجموعة من الشخصيات التي 

تقدمت بشكاوى أمام احملكمة الدستورية ضد املعاهدة.

تهديدات »إرهابية«

من جهة اخرى، ظهر شريط ڤيديو جديد امس يحوى 
تهديدات »إرهابية« جديدة ض����د أملانيا، وذلك قبل 4 أيام 
من االنتخابات العامة في البالد. وبث الشريط اجلديد عبر 
موقع معني بأخبار االسالميني أمس االول حيث ظهر رجل 
ردد انه اسمه عطيه اهلل واشار إلى تورط أملانيا في احلرب 
االفغانية. وقال الرجل »أنتم على وشك خوض االنتخابات، 
ولقد حذركم املجاهدون ومنحوكم الفرصة للتراجع« وذلك 
في إشارة إلى سلسلة ش����رائط الڤيديو التي ظهرت على 
مدار االسبوع املاضي والتي هدد فيها شخص يطلق على 
نفسه اسم »أبو طلحة« أملانيا ب� »االستيقاظ على كابوس 
مفزع«. وظهر الرجل في شريط الڤيديو أمام حائط يحمل 
صورا لهجمات احلادي عشر من سبتمبر. وحذرت شرائط 
أبو طلحة التي صدرت املسلمني في أملانيا من التواجد فى 
االماكن العامة ملدة أسبوعني في اعقاب االنتخابات املقررة 
في 27 س����بتمبر اجلاري، ومن إمكانية ش����ن هجمات ضد 
أملانيا إذا لم تس����حب قواتها من أفغانستان. يشار الى ان 
استطالعات الرأي االخيرة تشير الى تقدم حزب املستشارة 

ميركل احملافظ على االشتراكيني الدميوقراطيني.

تهديدات إرهابية جديدة ضد برلين قبل 4 أيام من إجراء االنتخابات التشريعية

الظواهري يعد الرئيس 
األميركي بالهزيمة

على أيدي »المجاهدين« 
دبي � أ.ف.پ: قال املسؤول 
القاعدة  الثاني في تنظي���م 
امين الظواهري في ش���ريط 
بثه التنظيم امس االول على 
االنترنت مبناس���بة الذكرى 
الثامنة العتداءات 11 سبتمبر، 
انه يتطلع الى هزمية الرئيس 
االميركي ب���اراك اوباما على 

ايدي »املجاهدين«.
وقد توجه الظواهري في 
الفيلم الذي يأخذ شكال وثائقيا 
مدته 106 دقائق، الى الرئيس 
االميركي بالقول »)مس���تر 
اوباما( عسى ان يكون قصم 
ظهوركم على ايدي مجاهدي 
امة االس���الم بإذن اهلل حتى 
تس���تريح الدنيا ويستريح 
التاريخ من اجرامكم وصلفكم 

وكذبكم«.

كوندوليزا رايس

القذافي: »القاعدة« تخطط الستهداف مقر األمم المتحدة
نيويورك � د.ب.أ: وجه الرئيس الليبي معمر القذافي سلسلة 
من االنتقادات مليثاق االمم املتحدة خالل القاء كلمته في اجلمعية 

العامة للمنظمة الدولية امس.
وصوب القذافي انتقاداته ملواد امليثاق التي تعطي حق النقض 
)الڤيتو( للدول اخلمس الكبرى في مجلس االمن، مطالبا باملساواة 

بني االمم جميعها كما تنص ديباجة امليثاق.
وق���ال ان مجلس االمن لم يوفر »لنا االمن منذ قيامه بل وفر 

لنا الرعب والعقوبات«.
واضاف ان »إصالح األمم املتحدة يقضي بنقل صالحيات مجلس 
األمن إلى اجلمعية العامة، وأن تكون عضوية املجلس لالحتادات 

وليس للدول، ويجب قفل باب زيادة مقاعد الدول«.
وقال »يجب قف���ل باب زيادة مقاع���د الدول.فتح باب زيادة 
املقاعد سيزيد الغنب واخلوف والتوتر عامليا، وسيزيد التنافس 

بني الدول«.
وأردف »إصالح األمم املتحدة ليس بالتوجه نحو زيادة املقاعد 

في مجلس األمن، فزيادة املقاعد يزيد الطني بلة«.
كما طالب القذاف���ي بأن تصوت اجلمعية العامة على اقتراح 
بنقل مقر االمم املتحدة الى خارج اميركا على ان يتم االتفاق على 

اقامته باملداورة كل 50 عاما في شرق ووسط وغرب العالم.
وأردف قائال ان تنظيم القاعدة يخطط الس���تهداف مقر االمم 
املتحدة مؤكدا اعتراف معتقلني من التنظيم في السجون الليبية 

بذلك.


