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 صنعاء ـ أ.ف.پ: اعلنت القوات اليمنية مصرع ٢٩ متمردا حوثيا في املعارك االخيرة التي 
شـــهدها امس االول شمال اليمن عالوة على اعتقال ١٦ متمردا وضبط خمس شاحنات محملة 
باملتفجرات. وافاد موقع «٢٦ سبتمبر.نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية ان القتلى سقطوا 
في معارك في محافظتي صعدة وعمران الشـــماليتني حيث تدور حرب بني القوات احلكومية 

واملتمردين الزيديني احلوثيني منذ ١١ اغسطس.
  وتزامنت هذه املعارك مع زيارة االمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى الذي زار 

صنعاء امس االول في محاولة للدفع باجتاه التوصل الى حلول الزمات اليمن. 

 القوات اليمنية تؤكد مصرع ٢٩ متمردًا حوثيًا

 أكد أن إستراتيجيته الجديدة لن ترضي الجميع 

 أوباما: لن نسحب القوات من أفغانستان ولن نقلّص العدد 
 التقـى طالبانـي فـي البيـت األبيـض: االنسـحاب مـن العـراق ال يعنـي تركـه 

 واشـــنطن ـ بي. بي.ســـي ـ 
يو.بي.آي: أخبر الرئيس األميركي 
الكونغرس  أوباما زعماء  باراك 
في البيت االبيض ان مراجعته 
لالســـتراتيجية في أفغانستان 
تقوم على عدم سحب القوات من 
البلد كما تقوم على عدم تخفيض 
عددها، مشددا على انه لن يجعل 
املهمـــة تقتصر علـــى اصطياد 
«اإلرهابيني» فيها مشيرا إلى أنه 
لم يقرر بعد إن كان سيستجيب 
لطلب قائد القوات االميركية في 
القوات  أفغانستان بزيادة عدد 

األميركية.
  ونقلت صحيفة «نيويورك 
تاميز» األميركية عن حاضرين 
الذي  البيـــت األبيض  الجتماع 
جـــرى أمس االول قـــول أوباما 
إنه اليخطـــط لتقليص القوات 
األميركيـــة في أفغانســـتان أو 
تغيير املهمة لتقتصر فقط وتركز 
على تنظيم «القاعدة» مؤكدا أن 
املوضـــوع ال يتعلق بتخفيض 
عدد القوات في أفغانســـتان أو 

االنسحاب منها.
  وأشارت إلى أن أوباما حاول 
خـــالل لقائه البحث عن أرضية 
بـــني اجلمهوريـــني  مشـــتركة 
والدميوقراطيني حول موضوع 
أفغانســـتان، ولفتـــت إلـــى أن 
بعض الدميوقراطيني قالوا إنهم 
سيدعمون أوباما مهما كان قراره 
في حني دعاه آخرون إلى إرسال 
مزيد من القوات. أما اجلمهوريون 
فضغطوا من اجل التصعيد من 
دون أي تأخـــر ما أدى إلى جدل 
أوباما والســـيناتور جون  بني 
ماكني الذي قال «إن الوقت ليس 
لصاحلنا» مضيفا «يجب أال تكون 

العملية متأنية».
أوباما بالقول «ميكنني    ورد 
ان أؤكـــد لـــك أنها لـــن تكون 
متأنية ال احد يشـــعر بضرورة 
العجلة في املســـألة أكثر مني، 

نانسي بيلوســـي، إن االجتماع 
شهد بعض االتفاق لكن تخلله 

«اختالف اآلراء».
  وأضافت أن املوارد لن تنشر 
فـــي أفغانســـتان دون وجـــود 
املقام األول،  اســـتراتيجية في 
وحث مرشح االنتخابات الرئاسية 
السابقة، السيناتور جون ماكني، 
أوباما على إيالء النصائح التي 
يدلي بها القادة العسكريون في 

امليدان أهمية تامة.
  وأخبر مسؤول في إدارة أوباما 
لم يفصح عن اسمه الصحافيني 
قائال إن «الرئيس سيكون صارما 
وحاسما في الوقت الذي سيتحرك 

بسرعة».
  ويأتي اجتماع أوباما مع زعماء 
الكونغرس بعد مرور يوم واحد 
على حديث وزير الدفاع األميركي، 
روبرت غيتس، الذي قال فيه إن 
وزارتـــه حتتاج إلى وقت أطول 
التخاذ قرار بشأن زيادة القوات 

األميركية في أفغانستان.
العســـكري  القائـــد    وكان 
األميركـــي، اجلنرال ســـتانلي 
مكريســـتال، قال في األسبوع 
أفغانســـتان  املاضي إن عملية 
«تعاني من قلـــة املوارد» ومن 
ثـــم قد تكون هنـــاك حاجة إلى 

استراتيجية مختلفة متاما.
  وفي سياق اخر قال الرئيس 
االميركي باراك اوباما ان سحب 
قوات بالده من العراق «ال يعني 
تـــرك هذا البلد» مجـــددا التزام 
أميركا باالتفاقية االمنية واتفاقية 
التعاون االستراتيجي املبرمتني 
بني بغداد وواشنطن نهاية العام 

املاضي.
  وجاء ذلك في بيان للرئاسة 
اللقاء  العراقية تناول حيثيات 
الذي جرى بني الرئيس العراقي 
جالل الطالباني والرئيس االميركي 
في البيت االبيض بواشنطن أمس 

االول. 

محذرا في الوقت نفسه، من أن 
اســـتراتيجيته اجلديدة بشأن 
أفغانستان لن ترضي اجلميع». 
وذكرت الصحيفة أن أوباما جمع 
املشـــرعني ليؤكد لهم أنه يأخذ 
قلقهم باحلسبان في ظل دراسته 
لطلب قائد القوات األميركية في 
افغانستان ستانلي مكريستال 

بزيادة القوات.
  واجتمع نحو ٣٠ عضوا في 

الكونغرس من احلزبني الرئيسيني 
مع أوباما في البيت األبيض في 
ظل احتدام النقاش بشأن ما إذا 
كانـــت الواليات املتحدة حتتاج 
إلى إرسال مزيد من اجلنود إلى 

أفغانستان.
  وأطلع أوباما زعماء الكونغرس 
بشأن نتائج املراجعة التي أجراها 
القادة العسكريون األميركيون في 
أفغانستان ثم طلب منهم إبداء 

رأيهم بشأنها.
  من جانبـــه، قال مســـؤول 
أميركي: «لقد أوضح (أوباما) أن 
قراره لـــن يجعل اجلميع داخل 
غرفة االجتماعات أو في أوساط 
الشعب األميركي سعداء، لكنه أكد 
أنه ملتزم بالتعاون مع األطراف 

املعنية».
  وقالت الناطقة باسم احلزب 
الدميوقراطي في مجلس النواب، 

 في مسعى لرفع جاهزية قواته لتتسلم مسؤولياتها من القوات األميركية 

 العراق يشتري أسلحة من الواليات المتحدة
  ويتفاوض لشراء طائرات من فرنسا وتركيا 

 بغداد ـ د.ب.أ ـ أ.ش.أ: كشــــف رئيس 
جلنة األمن والدفاع في البرملان العراقي، 
النائب هــــادي العامري، أن العراق أبرم 
عقودا لشراء أسلحة من الواليات املتحدة 
األميركية وأجرت مفاوضات مع دول اخرى 
لشراء اسلحة متطورة للقوات العراقية 

لتعزيز أمن واستقرار البالد.
  وقال العامري في تصريحات لصحيفة 
«الصباح» العراقية امس إن «أغلب عقود 
التسليح مت توقيعها مع وكالة املبيعات 
األميركية فضال عــــن مفاوضات اخرى 
لتوقيع عقــــود أخرى لشــــراء عدد من 
الطائرات من فرنسا وتركيا، إضافة الى 
عزم احلكومة على شــــراء مجموعة من 

املدرعات املتطورة».
  وكانت مصادر برملانية قد كشفت عن 
اتفاق العراق على صفقات شراء أسلحة 
مختلفة مع أكثر من سبع دول، في مسعى 
لرفع جاهزية القوات املسلحة واألجهزة 
األمنية استعدادا لتسلم جميع املسؤوليات 

من القوات األميركية.
  وعلى صعيد آخر، أعلن العامري سعى 
جلنة األمن والدفاع إلى مترير أربعة قوانني 
مهمة خالل الفصل التشــــريعي احلالي، 
موضحا أن القوانني هي اخلدمة والتقاعد 
العسكري ومكافحة اإلرهاب ووزارة األمن 
الوطني، إضافة إلى مستشــــارية األمن 

القومي.
  وأضاف أن اللجنة بذلت جهودا استثنائية 
إلعداد قانون اخلدمة والتقاعد العســـكري 
وصياغته بشكل مقنع بالتحاور مع جميع 
اجلهات ذات العالقة وإيجاد صيغة نهائية 
تنصف هذه الشـــريحة املهمة، الفتا إلى أن 
«احلكومة طلبت مؤخرا التريث بطرح القانون 

على التصويت» على حد تعبيره.

  ويحتــــوي قانون اخلدمــــة والتقاعد 
العسكرى على سلم رواتب من ٢٥ درجة 
أو رتبة، ويؤكد أن «تعديل مبالغ الرواتب 
يجري من تاريخ نفاذ هذا القانون وبعد 
سنة األساس األولى»، كما يشير إلى أن 
«تصرف مخصصات الصنف، املخصصات 
االخرى (كاملخصصات العلمية والسكن 
واخلطورة واملهنية واالنذار وبدل العدوى 
والضيافة واملالبس.. إلخ) بنظام خاص 
يصدر باقتراح من وزارة الدفاع ومبصادقة 

القائد العام للقوات املسلحة.
  وفي ملف آخر، استبعد رئيس جلنة 
األمن والدفاع اندالع حرب ثالثة في املنطقة 
ضد إيران، مشيرا إلى أن كل ما يذاع ويروج 
له في وســــائل اإلعالم ال يتخطى حدودا 
دعائية، إذ ان الواليات املتحدة األميركية 
ال ميكن لها أن توجه ضربة إلى طهران 
ولديها ١٥٠ ألف جندي حتتفظ بهم على 

األراضي العراقية.
   وكان رئيس اجلمهورية جالل طالباني 
قد أكد في تصريح صحافي على هامش 
العمومية  مشاركته في أعمال اجلمعية 
لألمم املتحدة مؤخرا، أن «العراق لن يسمح 
ألية دولة باســــتخدام أراضيه وأجوائه 
في شن أي عدوان على إيران»، مضيفا: 
نحن قلقون من احتمال اندالع أي حرب 
جديدة في الشرق األوسط، فنحن ندعو 

الستقرار املنطقة.
  واشار العامري الى أنه في حال وجهت 
الواليات املتحدة األميركية  أو  إسرائيل 
ضربة عسكرية إلى إيران، فإن هذا األمر 
سيلقي بظالله الثقيلة على كل دول املنطقة 
ومن ضمنها دول اجلوار وســــتنعكس 

سلبيا على العراق.  

 قوات االحتالل اإلسرائيلي واجراءات مشددة قرب بوابة االسباط في القدس احملتلة           (رويترز) 

ــيناتور ميتش ميكونيل وجون بوهنر لدى خروجهم من االجتماع مع الرئيس  ــيناتور ستيني هوير والسيناتور جون ماكني والس  الس
األميركي باراك أوباما في البيت األبيض أمس األول                   (أ.پ) 

 «الپنتاغون» تحصل على تمويل إلنتاج قنابل قد تضرب منشآت إيران النووية

 موسكو تنفي مشاركة علماء روس سرًا 
  في برنامج طهران النووي

 نجاد: ال نمانع من شراء الوقود النووي من أميركا
 طهرانـ  كوناـ  رويترز: وصف الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد احملادثات التي اجرتها بالده 
اخيرا مـــع مجموعة دول (٥+١) فـــي العاصمة 
السويسرية جنيڤ بانها «كانت خطوة ايجابية 
وبناءة الى االمام». وقال احمدي جناد في تصريحات 
ادلى بها للصحافيني على هامش اجتماع مجلس 
الوزراء في طهـــران ان «محادثات جنيڤ كانت 
بناءة وخطوة ايجابية الى االمام وفتحت مخرجا 

امام طرفي التفاوض».
  واضاف ان «رؤيتنا منذ البداية كانت ايجابية 
لتلك احملادثات واكدنا انها تشكل فرصة مناسبة 
للتعاون اجلماعي من اجل تسوية القضايا الدولية» 
معربا عن امله في ان يستمر هذا التعاون ملواجهة 

املشاكل االساسية التي يعاني منها العالم.
  وتابع «يبدو ان هنالك ارادة تســـير بشـــكل 
تدريجي في مسار التعامل االيجابي والبناء ونحن 

بدورنا نرحب بذلك».
  وجدد الرئيس االيراني اقتراح بالده للحصول 
على يورانيوم مخصب بدرجة ٢٠٪ مؤكدا ان دوال 
عرضت تزويد بالده بيورانيوم مخصب حتى نسبة 
٢٠٪ الستخدامه كوقود نووي، مشيرًا الى انه ال 

ميانع من شراء الوقود النووي من أميركا.
  وقال «كانت هناك مقترحات قدمتها دول منفردة 
ومجموعات دول، ونحن مستعدون إلجراء محادثات 
مـــع كل من يهمه األمر، وســـيبدأ خبراؤنا قريبا 

محادثات مع هؤالء البائعني».
  وحـــول اللقاء الـــذي جمع كبيـــر املفاوضني 
االيرانيـــني في امللف النووي ســـعيد جليلي مع 
نائب وزيرة اخلارجيـــة األميركية وليام بيرنز 
على هامش محادثـــات جنيڤ قال احمدي جناد 
ان «طهران ال تضع قيودا امام تعاملها مع العالم 
وهي مستعدة للتفاوض مع اي بلد يرغب في ذلك 

ما عدا الكيان الصهيوني».
  وبـــني ان «محادثـــات جليلـــي وبيرنز متت 
بناء على طلب االخيـــر متابعة رزمة املقترحات 
االيرانيـــة» واصفا هذه احملادثـــات بانها «كانت 
جيدة وفي االطار الواضح واملنطقي الذي تقبله 
طهران وتعتقد انه االســـلوب القائم على اساس 
العدالة واالحترام املتبادل». واعرب عن اعتقاده 
ان «محادثات جنيڤ اسفرت عن اجراء محادثات 
افضل بني الدول املتفاوضة اذ حتسن تعامل بعض 

الدول مقارنة بالفترة السابقة». 

 عواصمـ  وكاالت: نفت روسيا تقارير متداولة 
بشأن تقدمي إسرائيل ملوسكو أدلة بأن علماء روسا 

يساعدون إيران سرا في تطوير سالح نووي.
  وجاء النفي على لســـان رئيس مجلس األمن 
الروســـي نيكوالي باتروشـــيف، قائال  القومي 
إن موســـكو لم تتلق أي معلومـــات من وكاالت 
استخبارات أجنبية بأسماء علماء روس يساعدون 
إيران على بناء سالح نووي، حسب ما أوردت وكالة 
«ريا نوفوستي» الرسمية. وأضاف باتروشيف: 
«سمعت بهذه التقارير لكن ال علم لي بأن أي أجهزة 
سرية أو غيرها من األجهزة قدمت معلومات عن 

أي شركات أو أي أشخاص».
  وتابع املسؤول الروسي: «أجهزتنا االستخباراتية 
تتلقى معلومات باستمرار، لكن ليس لدينا معلومات 
في هذا الشأن حاليا، وفي حال تلقينا لها سنقوم 

على دراستها بتأن».
  ويأتي النفي الروسي ردا على ما تناقلته وسائل 
إعالم بريطانية من أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، أطلع املســـؤولني الروس على 
أدلة على مشاركة علماء في تطوير سالح نووي 
إيراني، أثناء زيارة سرية قام بها إلى روسيا في 

مطلع سبتمبر املاضي.

  وأكد باتروشيف على حق اجلمهورية اإلسالمية 
في حيازة برنامج نووي ألغراض مدنية «لكننا 

ضد امتالكها سالحا نوويا». 
  الى ذلك كشفت شبكة «آي بي سي» األميركية 
اإلخبارية ان وزارة الدفاع «الپنتاغون» حصلت 
مؤخرا على متويل إلنتاج قنابل خارقة للتحصينات 
متســـائلة ما إذا كانـــت الواليات املتحدة حتضر 

لضرب املنشآت النووية اإليرانية.
  وذكرت الشبكة أنها كشـــفت في أكتوبر عام 
٢٠٠٧ ان الپنتاغون طلب من الكونغرس ٨٨ مليون 
دوالر لتطوير قنابل خارقة للتحصينات تسمى 

«ذخيرة االختراق الهائل».
  وأوضحت الشبكة ان هذا النوع من القنابل يزن 
حوالي ١٣٫٦ طنا وهو مصمم لضرب أهداف مدفونة 
على مسافة حوالي ٧٠ مترا حتت األرض. وكشفت 
ان مراقب احلسابات في الوزارة ماكدونيل دوغالس 
أرسل هذا الصيف طلبا إلى الكونغرس للحصول 

على متويل إلنتاج عدد من هذه القنابل.
  وقال دوغالس ان الوزارة حتتاج إلى ١٩٫١ مليون 
دوالر إلنتـــاج ٤ من هذه القنابـــل ٢٨٫٣ ومليون 
لتسريع عملية تطويرها واختبارها و٢١ مليون 

دوالر لتسريع إدخالها في قاذفات «بي ٢». 

 أبو الغيط: من يحاول التأجيل ال يعمل لمصلحة العمل الوطني الفلسطيني

 مصدر: حماس تطلب تأجيل توقيع اتفاق المصالحة مع فتح
ـ وكاالت: قال مصدر   عواصم 
قريــــب من حركة حماس امس ان 
احلركة طلبت مــــن مصر تأجيل 
جلسة احلوار الفلسطيني التي من 
املقرر عقدها في ٢٥ اكتوبر اجلاري 
لتوقيع اتفاق املصاحلة بني حماس 
وفتح، وذلك بسبب سحب تقرير 

غولدستون من املناقشات.
  وقال املصــــدر الذي طلب عدم 
كشف هويته لوكالة فرانس برس 
ان حركة حماس «طلبت من مصر 
ارجاء جلسة توقيع اتفاق املصاحلة 
السلطة  مع فتح بسبب ســــحب 
الفلســــطينية ورئيس الســــلطة 
محمود عباس لتقرير غولدستون» 
حول الهجوم االسرائيلي على قطاع 
غزة، من دون ان يدلي بأي تفاصيل 
اضافية. وردا على سؤال لـ «فرانس 
برس»، قال فوزي برهوم املتحدث 
باسم حماس ان «املشاورات التزال 
جارية على قدم وساق بني حركة 
حماس والفصائل الفلسطينية مع 
القيادة املصرية لدراسة تداعيات 
سحب السلطة الفلسطينية تقرير 
جلنة غولدســــتون على مجريات 
احلوار الفلسطيني واملصاحلة».

  ويتهم هذا التقرير اســــرائيل 
بارتكاب جرائم حرب خالل هجومها 
على قطاع غزة بني ديسمبر ٢٠٠٨ 

ويناير ٢٠٠٩.
  من جهته، قال ايهاب الغصني 
الداخلية  املتحدث باســــم وزارة 
التابعة للحكومة املقالة في بيان 
ان «وزارة الداخليــــة بدأت برفع 
دعاوى قضائية باسم شهداء وزارة 
الداخلية في جميع احملافل الدولية 

ضد محمود عباس».
  واضاف ان الوزارة «ستسعى 
لرفع تلــــك الدعاوى فــــي جميع 
الدولية واحلقوقية  املؤسســــات 
املعنية بحقوق االنســــان وعدالة 

قضيته». 
  واعتــــرف امني ســــر منظمة 
الفلسطينية ياسر عبد  التحرير 
ربه في وقت سابق امس بان القيادة 
الفلسطينية «اخطأت» في قرارها 
ســــحب تقرير «غولدستون» من 
جدول اعمال مجلس حقوق االنسان 

في جنيڤ.
  من جانبه، اكد وزير اخلارجية 
املصري احمد ابــــو الغيط ان اي 

 إسرائيل تشنُّ حملة اعتقاالت بالقدس المحتلة وتبعد رائد صالح ٣٠ يوماً 

طرف فلســــطيني يحاول تأجيل 
اتفاق املصاحلة الوطنية ال يعمل 
«ملصلحة الثورة الفلسطينية» او 
«العمل الوطني الفلسطيني»، في 

اشارة واضحة الى حركة حماس. 
وردا على اسئلة الصحافيني حول 
مــــا اذا كان تأجيل بحــــث تقرير 
غولدســــتون ميكن ان يؤدي الى 

ارجــــاء توقيع اتفــــاق املصاحلة 
الفلســــطينية، قال ابو الغيط «ال 
ينبغى ان جنعل املناورة والتكتيك 

يؤثران على االستراتيجية».

ــرائيلى حصارها  ــت قوات االحتالل اإلس  رام اهللا ـ أ.ش.أ: أبق
املشدد على مدينة القدس الشرقية احملتلة لليوم الرابع على التوالي 
أمس. وتركزت خاصة في محيط البلدة القدمية واملسجد األقصى 
املبارك حيث اليزال يعتكف أكثر من ٢٠٠ فلسطيني للتصدي ألي 
محاولة من جانب اليهود املتطرفني القتحام األقصى وإقامة صلوات 
تلمودية في باحاته مبناسبة عيد املظلة «العرش» اليهودي. في غضون 
ــلطات االحتالل االسرائيلي عن الشيخ رائد صالح  ذلك، فرجت س
رئيس(احلركة االسالمية في االراضي احملتلة) بعد مضي بضع ساعات 
ــن اعتقاله في (حي وادي اجلوز) في مدينة القدس احملتلة بتهمة  م
التحريض ضد املمارسات االسرائيلية في مدينة القدس واملسجد 
االقصى املبارك.  واصدرت السلطات االسرائيلية امرا بابعاد صالح 

عن البلدة القدمية ومنعه من دخولها ملدة ثالثني يوما.
ــرطة االحتالل  ــل ذلك، اقتحمت قوة معززة من جنود وش    قب
اإلسرائيلي، الليلة قبل املاضية، حي جبل الزيتون - الطور املطل على 
البلدة القدمية في القدس احملتلة، وداهمت العديد من منازل احلي 

قبل أن تشن حملة اعتقاالت واسعة طالت أكثر من ٢٠ شابا.

   وقال شهود عيان إن عمليات االعتقال جاءت على خلفية اتهام 
ــبان بالتحضير النتفاضة شعبية ثالثة، ومت نقل املعتقلني إلى  الش
ــنت  مركز التوقيف واالعتقال غربي مدينة القدس احملتلة.  كما ش
قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة للشبان في حي 
الثوري سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك بالقدس، على خلفية 

املشاركة في األعمال االحتجاجية ضد استهداف املسجد.
   مبوازاة ذلك، زار أعضاء جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية 
في إسرائيل وبينهم أعضاء الكنيست من األحزاب العربية املسجد 
األقصى أمس لالطالع على األوضاع فيه في أعقاب املواجهات التي 
شهدها في األيام املاضية وطالبوا السلطات اإلسرائيلية بالكشف عن 

مواقع احلفريات التي تنفذها جمعيات استيطانية يهودية حتته.
ــل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني عن رئيس جمعية    ونق
األقصى لألوقاف اإلسالمية الشيخ كمال ريان من احلركة اإلسالمية 
ــاح اجلنوبي قوله «إننا نريد أن نعرف أين يحفرون وملاذا  ق اجلن
ــجد  ــا» حول املس يخفون هذه احلفريات فاليهود يقيمون «كنس

األقصى ويجهزون بنى حتتية ويخفون كل شيء عنا». 

  وأكد الوزير املصري ان بالده «لم 
حتط علما مسبقا» بتأجيل مناقشة 
تقرير غولدستون في مجلس االمم 

املتحدة حلقوق االنسان.
الغيط عن توجيه  ابو    وسئل 
البعــــض اتهامات الى دول عربية 
مبمارســــة ضغوط على اجلانب 
الفســــطيني لتأجيل بحث تقرير 
غولدستون، فاجاب: «ال توجد لدي 
معلومات عن دول عربية أحيطت 

علما مسبقا بهذا التطور».
  في غضــــون ذلك، عقد مجلس 
األمن امس اجتماعا مغلقا لدراسة 
ما اذا كان ينبغي املوافقة على طلب 
ليبيا بإجراء مناقشة رسمية لتقرير 

غولدستون.
  وقال ديبلوماسيون إن ليبيا 
طلبت أمس االول اجتماعا ملجلس 

االمن ملناقشة التقرير.
  وذكر املتحدث باســــم البعثة 
الليبيــــة فــــي االمم املتحدة احمد 
جبريل ان بالده التي لها في الوقت 
احلالي مقعد في مجلس األمن طلبت 
االجتماع «بسبب خطورة التقرير 
وألننا نعتقد ان االنتظار الى مارس 

فترة طويلة».


