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باريس � رويترز: برأت محكمة فرنس���ية امس رئيس الوزراء 
السابق دومينيك دو فيلبان من االشتراك في مؤامرة لتشويه سمعة 
الرئيس نيكوال ساركوزي وتخريب حملته الرئاسية عام 2007.

وميثل احلكم في القضية التي عرفت باسم »قضية كليرسترمي« 
لطمة قوية لساركوزي الذي لم يخف عداوته لدو فيلبان ذي األصول 
االرس���تقراطية عندما عمال معا في حكومة الرئيس السابق جاك 
شيراك. ووجهت اتهامات لدو فيلبان الذي أصبح رئيسا للوزراء 

عام 2005 بعد أن تولى وزارتي اخلارجية والداخلية باس���تخدام 
وثائق مزيفة اللصاق اسم ساركوزي بالتحقيق في مزاعم فساد 

فيما كان يسعى الرجالن خلالفة شيراك.
وقال قاض في حكم قرئ أمام احملكمة انه ليست هناك أدلة واضحة 

على محاولة رئيس الوزراء السابق تشويه سمعة ساركوزي.
كم���ا مت���ت تبرئة س���احة متهم آخ���ر لكن املتهم���ن الثالثة 

اآلخرين.

إعالن براءة دو فيلبان في »قضية كليرستريم« شكّل لطمة قوية لساركوزي

كروبي: الرئيس اإليراني غير قادر على إكمال واليته

ردًا على دعوة كرزاي للسعودية إلى توجيه عملية السالم في أفغانستان

إيران تعدم متظاهرَيْن ألول مرة منذ االحتجاجات على انتخاب نجاد

الرياض تشترط تخلي طالبان عن ابن الدن للتوسط

طهران � وكاالت: ذكرت وكالة الطلبة االيرانية لالنباء ان احلكومة 
في طهران نفذت امس حكما باالعدام بحق شخصن شاركا بالتظاهرات 

املنددة باعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد.
وورد ف����ي تقرير الوكال����ة أن االثنن هما من بن 11 ش����خصا حكم 
عليهم باالعدام في اتهامات بينها محاولة االطاحة باملؤسسة االسالمية 
واالنتماء إلى جماعات مس����لحة. وهاتان أول حالتي اعدام تنفذان في 
حوادث تتعلق باالنتخابات مما قد يزيد التوتر في البالد قبل احتجاجات 

جديدة مناهضة للحكومة يحتمل تنظيمها الشهر املقبل.
وذكرت وكالة الطلبة أنه »في أعقاب أعمال الشغب واالحداث املناهضة 
للثورة في األشهر األخيرة، الس����يما في يوم عاشوراء نظرت محكمة 
ثورية اس����المية في طهران قضايا عدد م����ن املتهمن وأصدرت احلكم 
باالعدام على 11 منه����م«. وأضافت أن »االحكام الصادرة على اثنن من 
هؤالء الناس نفذت فجر اليوم )ام����س( وأعدم املتهمون«، وأردفت ان 
محكمة استئناف أيدت األحكام. وقالت إن الرجلن هما محمد رضا علي 
زمان����ي واراش رحمانيبور. وتابعت »األحكام على التس����عة اآلخرين 
املتهمن في أعمال الش����غب التي شهدتها االش����هر األخيرة مازالت في 
مرحلة االس����تئناف، ومبجرد تأييدها س����تتخذ االجراءات لتنفيذها«. 
وذكرت الوكالة أن من بن االتهام����ات االنتماء إلى جماعتن معاديتن 

للثورة منهما جماعة مؤيدة للملكية.
ودفعت االنتخابات الرئاسية ايران إلى أسوأ أزمة داخلية منذ الثورة 
االسالمية عام 1979 وأظهرت االنقسامات العميقة داخل املؤسسة احلاكمة. 
وفي أسوأ أعمال العنف التي وقعت منذ االنتخابات قتل 8 أشخاص في 

اش����تباكات بن أنصار املعارضة وقوات األمن يوم 27 ديسمبر والذي 
وافق االحتفال بيوم عاشوراء. وتقول املعارضة االصالحية إن انتخابات 
يوني����و جرى تزويرها لضمان إعادة انتخاب الرئيس احملافظ أحمدي 

جناد. وتنفي السلطات هذا االتهام.
وصور املسؤولون االحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الغرب 
لتقويض النظام االس����المي في ايران. ونش����رت رسائل عبر االنترنت 
عن تنظيم احتجاجات جديدة يوم 11 فبراير لتتزامن مع احتفال ايران 
بالذكرى 31 للثورة االسالمية التي أطاحت بالشاه املدعوم من الواليات 
املتحدة. في موازاة ذلك، اعتبر مهدي كروبي، احد زعماء املعارضة في 

ايران، ان جناد لن يكمل واليته الرئاسية.
وفي مقابلة مع صحيفة »فايننش����ال تاميز« البريطانية نش����رت 
امس، قال رئيس البرملان االيراني االسبق »نظرا للمشاكل االقتصادية 
والسياسية، اضافة للسياسة اخلارجية املثيرة للجدل، اعتقد شخصيا 
ان احم����دي جناد لن يكون قادرا على اكم����ال واليته«. واكد كروبي ان 
القوى املعتدلة ستجتمع للتوصل الى حل في ايران والنقاذ اجلمهورية 
االسالمية املهددة في الوقت احلالي، بحسب قوله. واضاف »القوى التي 
تريد احلفاظ على النظام االسالمي، من املعسكرين، ستتحد عندما ترى، 
استغفر اهلل، ان الثورة والنظام واجلمهورية االسالمية في خطر. هذا 
س����يحصل قريبا«. وكان كروبي اعترف قبل بضعة ايام باحمدي جناد 
رئيسا، وتعليقا على هذا االمر قال للصحيفة البريطانية »كل ما قلته 
عن موضوع االنتخابات مازال صحيحا. لم يكن االقتراع صحيحا. لكن 

)ارشيف(البرملان صوت له، واقسم اليمن الدستورية«. محمد رضا علي زماني و اراش رحمانيبور خالل محاكمتهما وقبل تنفيذ حكم اإلعدام بحقهما امس

النائب االميركي كيث اليسون

تحدث مطوالً عن سبل إنعاش االقتصاد وتطرق باقتضاب إلى األزمات الدولية

السياسة الخارجية.. الغائب األكبر عن خطاب أوباما األول حول »حال االتحاد«
نائب أميركي مسلم لـ »األنباء«: بعثت مع 54 مشرعًا
برسالة إلى أوباما لحثه على الضغط لفتح معابر غزة

مسؤول أميركي يتوقع
إغالق غوانتانامو خالل 3 سنوات

بروكس���ل � رويترز: صرح مسؤول كبير بوزارة اخلارجية 
األميركية ب���أن الرئيس األميركي باراك أوباما يجب أن يتمكن 
من إغالق معتقل غوانتانامو خالل فترته االولى في الرئاس���ة 
على الرغم من انقضاء مهلة أولى إلغالقه دون حتقيق الهدف. 
وقال دانيال فريد املبعوث األميركي اخلاص املسؤول عن إغالق 
املعتقل أمس االول إن واشنطن جتري محادثات مع عدة حكومات 
بشأن اس���تضافة املزيد من املعتقلن اآلن في السجن احلربي 
بكوبا. وردا على س���ؤال حول مدى واقعية احلديث عن إغالق 
غوانتانامو في السنوات الثالث املتبقية من فترة أوباما الرئاسية 
قال فريد للصحافين في بروكسل »نعم، أنا واثق من أنه سيغلق 
خالل الفترة االولى للرئيس أوباما«. وأضاف بعد اجتماعات مع 
مس���ؤولن في االحتاد االوروبي حلشد الدعم في االحتاد لنقل 
السجناء »هذا واحد من أسباب وجودنا هنا، أردنا إبالغ زمالئنا 
االوروبين بالتقدم الذي حققناه«. وذكر أنه لم يتم حتديد مهلة 
جديدة الغالق املعتقل لكنه قال إن االدارة األميركية تريد »فعل 

كل ما بوسعها وبأسرع وقت ممكن الغالقه«.

واشنطن � أ.ف.پ: بعدما جال العالم ملدة عام، لم يول الرئيس األميركي 
باراك أوباما امس االول اهتماما للسياس���ة اخلارجية في خطابه األول عن 

»حال االحتاد« الذي سعى فيه الى استعادة تأييد الناخبن.
وبعد أس���بوع واحد من خسارة الدميوقراطين األغلبية املوصوفة في 
مجلس الشيوخ بعد هزميتهم في انتخابات فرعية، شدد أوباما في خطابه 
على ضرورة إيجاد وظائف جديدة ولم يتحدث عن بعض القضايا الدولية 
سوى في نهاية خطابه. ولم يشر أوباما، الرئيس األميركي الذي قام بأكبر 
عدد من الزيارات اخلارجية في سنته األولى بالبيت األبيض إلى أفغانستان، 
إال في نهاية خطابه الذي جاء في حوالي 5700 كلمة. وهو لم يذكر باكستان 
على اإلطالق. وهو تغيير كبير بعد شهرين من خطابه الرسمي في األكادميية 
العسكرية في ويست بوينت حيث عرض االستراتيجية اجلديدة للواليات 
املتحدة في املنطقة واعلن خصوصا ارسال تعزيزات قوامها 30 ألف جندي 

الى افغانستان.
وتط���رق الرئيس ال� 44 للواليات املتحدة ف���ي خطابه أمام الكونغرس 
باقتضاب الى السياس���ة اخلارجية اجلدي���دة للواليات املتحدة، خصوصا 
مع الصن وروس���يا واحللفاء الذين لم يكن الرئيس السابق جورج بوش 

يهتم برأيهم كثيرا.
كما لم يذكر عملية الس���الم في الشرق االوسط التي تشكل محور فقرة 

شبه إلزامية في اخلطب الرسمية للرؤساء األميركين.
وقال خبراء ان واقع السياسة الداخلية شغل اوباما مع انه مهتم الى حد 
كبير بالسياسة الدولية. وفي بلد بلغت فيه نسبة البطالة 10%، يفترض ان 
يركز الرئيس، الذي فاز بجائزة نوبل للسالم العام املاضي، على االقتصاد 
خصوص���ا ان انتخابات منتصف الوالية في أواخر الس���نة ميكن ان تنذر 
بعودة اجلمهورين. إزاء ذلك، قال ستروب تالبوت رئيس املجموعة الفكرية 
»بروكينغز اينستيتيوش���ن« ان اوباما »عليه أال يهتم باملشاكل الداخلية 
فق���ط، ولكن عليه ان يجعلها من أولوياته نظرا حلجم القلق في هذا البلد 

بشأن هذا اجلانب من عهده«.
لكن مايك غونزاليس من معهد »هيريتيج فاونديشن« اليميني رأى ان 

أوباما يولي أهمية ضئيلة للمسائل األمنية على ما يبدو.
واض���اف »انه امر مدهش. نخوض حربن ولم يبدأ باحلديث عن األمن 
إال بعد 50 دقيقة« من خطابه. ومن مواضيع السياسة الدولية التي تطرق 

إليها الرئيس التهديد النووي واحلرب في العراق وأفغانستان.
وقال أوباما »مع اننا نخ���وض حربن، فنحن نواجه على األرجح اكبر 

خطر يهدد األميركين: التهديد النووي«.
وأضاف ان احلرب في العراق ش���ارفت على االنتهاء، مؤكدا في الوقت 
نفسه استمرار الدعم األميركي للشعب العراقي ومحذرا من جهة أخرى ايران 
وكوريا الش���مالية من تزايد عزلتهما اذا واصلتا س���عيهما المتالك أسلحة 
الدمار الش���امل. وقال انه »في الوقت الذي نتعهد فيه بالقتال ضد القاعدة 

فإننا نترك العراق لشعبه بطريقة مسؤولة«.
وأضاف »لكن ال تخطئوا: احلرب تش���ارف عل���ى االنتهاء وكل القوات 

ستعود الى البالد«، مثيرا عاصفة من التصفيق في الكونغرس.
وعبر عن ارتياحه لدفعه األس���رة الدولية الى تعزيز موقفها ضد ايران 
التي يشتبه بأنها تطور سرا برنامجا نوويا عسكريا، وضد كوريا الشمالية 

التي أجرت جتربتها النووية الثانية العام املاضي.
وقال »على القادة اإليرانين الذين يواصلون جتاهل واجباتهم أال يتوهموا، 

فهم أيضا يواجهون عواقب متزايدة«.
ويبق���ى اجلانب الدولي األبرز في خطاب أوباما عن حال االحتاد خوفه 

من ان تفقد الواليات املتحدة مكانتها كأول اقتصاد عاملي.
وق���ال ان »الصن لم تبطئ في إنع���اش اقتصادها وكذلك أملانيا والهند 

وهذه الدول ال تعمل من اجل ان تصل الى املرتبة الثانية«.
واضاف وس���ط تصفيق احلاضرين »ال اقبل باملرتبة الثانية للواليات 

املتحدة«.

واشنطن ـ احمد عبداهلل
قال العضو املسلم الوحيد في الكونغرس 
 االميركي كيث اليس���ون ف���ي تصريح خاص

ل� »األنباء« انه وقع مع 54 عضوا من اعضاء 
الكونغرس األميركي رسالة موجهة الى الرئيس 
باراك اوباما تطالبه بالضغط على كل من مصر 

واسرائيل لفتح املعابر الى قطاع غزة.
وقال اليسون »اقترحت على عدد من الزمالء 
في مجلس النواب ان نبعث برسالة الى الرئيس 
حلثه على التدخل بقوة للس���ماح باملعونات 
واحتياج���ات احلياة اليومي���ة بالدخول الى 
اهالي غزة احملاصرين، ووافق 54 من الزمالء 
على توقيع الرس���الة وبعثن���ا بها الى البيت 

االبيض«. 
وتابع »لقد كان الهدف من الرس���الة هدفا 
انس���انيا بحتا. فالرسالة ال عالقة لها بحركة 
حماس او اي حركة اخرى. هناك اطفال ومرضى 
ومس���نون. نحن نتحدث عن س���كان مدنين 
محاصرين وعن هذا الصم���ت العاملي الكامل 
على مآس���اة ما يزيد على 1.5 مليون نس���مة 

يعانون«.
وردا على س���ؤال حول محتوى الرس���الة 
قال اليس���ون »قلنا للرئيس ان مأس���اة غزة 
تعزز ضرورة مواصل���ة العمل على التوصل 
الى حل للنزاع بن الفلسطينين واالسرائيلين 
وعلى رفع معاناة سكان غزة باعتبار االمرين 

مهمن كأساس لسياسة الواليات املتحدة جتاه 
املنطقة«. 

وقال اليسون »ال افهم كيف ميكن ان يفيد 
حرمان طفل فلس���طيني من الغذاء او طالب 
فلس���طيني من التعليم او مريض فلسطيني 
من العالج امن اي بلد في الش���رق االوس���ط. 

ان ما يحدث ال ينبغ���ي ان يعامل من منظور 
سياس���ي او امني. وطبقا ملا اعرف وللخبرة 
التاريخية فإن حرمان سكان اي بلد من الغذاء 
والدواء بحجة االمن كان دائما سببا في العبث 
باالمن وليس في تعزيزه«. وقال اليسون وهو 
دميوقراطي من مينيس���وتا ان عضو مجلس 
النواب الدميوقراطي ايضا جيم ماكديرموت الذي 
ميثل والية واشنطن اقترح صيغة الرسالة. وردا 
على سؤال حول ما اذا كان هناك اعضاء رفضوا 
التوقيع اجاب قائال »هناك من رفضوا التوقيع 
نعم. وق���د اوضحنا ملن رفضوا ان القضية ال 
تتعلق بحماس او غيرها وانه ال سبب بالتالي 
للتخوف من بعض جماعات الضغط. ووافق 
بعضه���م على التوقيع بع���د ذلك فيما واصل 
آخرون رفضهم«. وتاب���ع »انها فرصة جيدة 
بالنسبة لي وانا احتدث معكم ان اقول لسكان 
غزة اننا نفعل ما في وسعنا لنكسر احلصار 
الذي يخنقهم. التوجهات السياسية ال شأن لها 
باالمر فكما اوضحت القضية انسانية اوال وقبل 
كل شيء«. وقد اصدرت السفارة االسرائيلية 
في واشنطن بيانا تعلق فيه على الرسالة قالت 
فيه »مادامت حماس تهاجم اسرائيل بالصواريخ 
وبوسائل اخرى فإن اسرائيل لن تفتح املعابر. 
ومع التأكيد على ذلك فان اسرائيل تفعل كل ما 
بوسعها للتأكد من وصول املساعدات االنسانية 

الى غزة«.

)ا.پ(مشاركة قادة من 60 دولة في مؤمتر لندن بشأن افغانستان الذي عقد امس 

لندن � عاص���م علي والوكاالت: 
دعا الرئيس األفغاني حامد كرزاي 
السعودية امس للقيام بدور كبير في 

حتقيق السالم بأفغانستان.
 وق���ال في مؤمتر لندن بش���أن 
افغانس���تان والتي شاركت فيه 60 
دول���ة، إنه س���يدعو لعقد املجلس 
األعلى للقبائل )لويا جيركا( لبحث 
املصاحلة في افغانستان، ودعا ايضا 
الدول املجاورة خاصة باكستان الى 

دعم جهود حتقيق السالم.
 وقال »سنؤسس مجلسا وطنيا 
للسالم واملصاحلة وإعادة االندماج 
يتابعه مجلس الحالل الس���الم في 
افغانستان«، واضاف »نأمل ان يتكرم 
جاللة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
بالقيام بدور بارز في توجيه عملية 

السالم واملساعدة فيها«.
 ويق���ول ديبلوماس���يون إن 
التي ترتبط بعالقات  الس���عودية 
وثيقة مع باكستان استضافت في 
املاضي محادثات غير رس���مية مع 
ممثلن عن حرك���ة طالبان، وكانت 
الس���عودية وباكس���تان من بن 3 
دول فقط اعترفت بحكومة طالبان 
قبل أن يطيح بها الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة عام 2001.  وأضاف 
كرزاي أن االستقرار في افغانستان ال 
يعتمد فقط على ما يحدث في الداخل 
ال���دول املجاورة  ولكن أيضا على 
لها، واردف »نطلب من كل جيراننا 
السيما باكستان دعم جهودنا من أجل 
حتقيق السالم واملصاحلة«، كما حث 
املقاتلن االفغان على قطع صالتهم 
بتنظيم القاعدة. الرد السعودي على 
دعوة كرازي لم يتأخر فقد أكد وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 
الفيص���ل أن اململكة لن تقوم بدور 
قيادي في جهود إحالل السالم في 
أفغانستان إال إذا أحجمت طالبان عن 
توفير مالذ آمن لزعيم تنظيم القاعدة 

هذه اجلهود لكنها غير منخرطة في 
اي من هذه احملادثات.

وتابع ب���راون يق���ول: ان نقل 
املس���ؤوليات االمنية ال���ى القوات 
االفغانية سيبدأ هذه السنة، وقال امام 
ممثلي حوالى سبعن بلدا ومنظمة 
»انها سنة حاسمة بالنسبة للتعاون 
الدولي من اجل مس���اعدة ش���عب 
افغانستان على ضمان االمن لبالدهم 
وحكمها«.  واضاف »ان هذا املؤمتر 
ميثل بداية للمرحل���ة االنتقالية« 
التي ستشهد نقل املسؤوليات من 
اجله���ات الدولية الى املؤسس���ات 
الوطني���ة االفغاني���ة«.  وقال »ان 
عملية التسليم، والية تلو الوالية، 
ستبدأ في وقت الحق هذه السنة«.  
ميدانيا، قال حلف شمال االطلسي 
)الناتو( ومسؤولون أفغان إن قوات 
يقودها احللف قتلت بالرصاص مدنيا 
أفغانيا امس في كابول مما أدى إلى 
تنظيم احتجاج خارج قاعدة عسكرية 

أميركية بالعاصمة.
 وذكرت وزارة الداخلية االفغانية 
أن االفغاني قتل صباحا بنيران قافلة 
جنود تابعة لقوة املعاونة االمنية 
الدولية )ايساف( التي يقودها احللف 
في أفغانستان.  وقال زمياراي بشاري 
وهو متحدث باسم الداخلية االفغانية 
»ظنت »ايس���اف« أنه مش���تبه به 
وفتح���ت النار فأصيب. وبعد نقله 
للمستشفى توفي متأثرا بجروحه.. 
وبعد احلدي���ث مع القوة قالت إنها 
فعلت ذلك بطريق اخلطأ«.  وأكدت 
القوة ف���ي بيان مقتل مدني بنيران 
إحدى قوافلها لكنها لم تقدم تفاصيل 
أخرى حول الواقعة أو جنسية قافلة 
اجلن���ود وأضافت فق���ط أن االمر 
يخضع للتحقيق، وأدى إطالق النار 
إلى تنظيم احتجاج خارج معسكر 
فينيك���س وهو أحد أكب���ر القواعد 

العسكرية االجنبية في كابول.

أسامة بن الدن، وقطعت عالقاتها مع 
شبكات املتشددين. وذكر في حديث 
على هامش املؤمتر الذي عقد امس في 
لندن لبحث مستقبل أفغانستان، ان 
التفاوض مع طالبان سيكون ممكنا 
ويحقق أهداف���ه إال في حال حتقق 

شروط توضح حسن نيتها.
وأض���اف: ان هن���اك ش���رطن 
للس���عودية أولهما أن يأتي الطلب 
رسميا من أفغانستان، وثانيهما أن 
تؤكد طالب���ان نواياها في حضور 
املفاوض���ات، بقط���ع عالقاتها مع 
اإلرهابين، موضحا أن إثبات رغبة 
طالبان في السالم، والنية الصادقة 
لتحقيقه يبدأ بقطع طالبان عالقاتها 

مع املتشددين، والتوقف عن توفير 
املالذ ألسامة بن الدن.

من جهته، اعلن رئيس الوزراء 
البريطاني غوردن براون انش���اء 
الس���الم  صندوق دول���ي لتمويل 
وبرنام���ج اعادة تاهي���ل واندماج 
املسلحن الذين يتخلون عن العنف 
في افغانس���تان.  وقال براون في 
افتتاح مؤمتر افغانستان في لندن 
ان »املجتم���ع الدولي وتلبية لنداء 
الرئيس كرزاي، يعلن انشاء صندوق 
دولي يهدف الى متويل عملية السالم 
الت���ي تديرها افغانس���تان وكذلك 
برنامح اعادة التأهيل الذي يسعى 
الى تقدمي بدي���ل اقتصادي الولئك 

الذين ليس لهم اي بديل«.  ولم يشر 
براون الى املبلغ املخصص للصندوق، 
لكن رئيس الوزراء البريطاني اكد 
انه »ال خيار امامنا اال االس���تمرار 
مبالحقة الذين يرفضون شروط اعادة 
االندماج«.  وكان كرزاي اعلن قبل 
املؤمتر برنامجا ملس���اعدة مقاتلي 
التخلي  الذين يرغبون في  طالبان 
عن السالح والعنف، وكانت وزارة 
اخلارجية األميركية اعربت امس االول 
عن دعمها جلهود »اعادة االندماج« 
التي تقوم به���ا احلكومة االفغانية 
مؤكدة انها ليست منخرطة في مسار 

املصاحلات االفغانية.
 وصرح مساعد وزير اخلارجية 

للش���ؤون العامة فيلي���ب كراولي 
في مؤمتر صحاف���ي »ندعم جهود 
اع���ادة االندماج وتهدف الى تعزيز 
اس���تقرار املناط���ق احمللي���ة وهي 
تركز على املقاتل���ن املتمردين من 
مراتب متوسطة ومتدنية وقيادات 
غير ملتزمة اليديولوجيا متشددة 
وهم مستعدون لوقف دعم انشطة 
التمرد«. وش���دد كراولي على دعم 
االدارة األميركية لتواصل احلكومة 
االفغاني���ة مع اي مجموعة متمردة 
»توافق على الدستور االفغاني وتنبذ 
العنف وتبتعد علنا عن مجموعات 
متشددة مثل تنظيم القاعدة« مشيرا 
الى استعداد واشنطن للمساعدة في 

كبار قادة طالبان أجروا
محادثات سرية مع مبعوث دولي

 
لندن �� رويترز: قال مس���ؤول في األمم املتحدة امس ان بعض 
أعضاء املجلس القيادي لطالبان اجتمعوا س���را مع مبعوث األمم 

املتحدة اخلاص بأفغانستان لبحث إمكان إلقاء السالح.
وقال املس���ؤول الذي حتدث شريطة عدم نشر اسمه ان القادة 
احمللين في مجلس ش���ورى طالبان في اقلي���م كويتا طلبوا عقد 
االجتماع مع مبعوث األمم املتحدة اخلاص كاي إيدي وعقد االجتماع 

بالفعل في الثامن من يناير في دبي.
وأضاف، مشيرا الى مركز احتجاز في القاعدة العسكرية األميركية 
الرئيسية في افغانستان »طلبوا عقد اجتماع للحديث عن احملادثات. 
إنهم يريدون احلماية والقدرة على اخلروج الى العلن. وال يريدون 

ان يختفوا في أماكن مثل باجرام«.


