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 عواصــــم ـ وكاالت: أعلن املكتب االحتادي 
ملكافحة اجلرمية بأملانيا أمس ان شرطة ناميبيا 
عثــــرت على طرد مريب يحتــــوي على جهاز 
تفجيــــر وميقات في حقيبــــة على منت طائرة 
تابعة لشركة طيران برلني (اير برلني) كانت 

في طريقها من وندهوك الى ميونيخ.
  وهو ما أكده وزير الداخلية في والية 

بافاريا األملانية.
  وقال يواكيم هيرمان في وندهوك وقبيل 
اقالع رحلة «اير برلني» من وندهوك الى ميونخ 
عثر على حقيبة علم انها لم متر بعملية تفتيش 
دقيقة ووجد بها بطاريات وأســــالك وأشياء 
مشــــابهة. والتزال هذه األشياء حتت الفحص 
ملعرفة ما اذا كان الهدف من هذه املكونات هو 

صنع قنبلة. واني بالتأكيد ممنت ألن السلطات 
في وندهوك كانت ملتزمة ومتأهبة بحيث لم 
يكن هناك تهديد آخر للرحلة التي أقلعت الحقا 
بالفعل. وقال املكتب انه من غير الواضح ما اذا 
كان الطرد املريب الذي عثر عليه أثناء حتميل 
الطائرة االيرباص أمس األول، كان يحتوي على 

مادة ناسفة قابلة لالشتعال أم ال. 

 العثور على طرد مريب على متن طائرة متجهة إلى ميونيخ 

 إيران تختبر بنجاح النموذج المحلي المعادل لصاروخ إس ٣٠٠ الروسي 
  عواصــــمـ  وكاالت:  على وقع مناورات 
«سماء الوالية ٣» االكبر من نوعها ايرانيا 
والتــــي تخللها االعالن عــــن اختبار ناجح 
لصواريخ «اس ٢٠٠ » املطورة محليا، وجه 
الرئيس محمود أحمدي جناد عدة رسائل في 
أكثر من اجتاه، ففيما حاول مغازلة أوروبا 
باعالنه أن بالده مستعدة لبيع الغاز ألوروبا 
املعتمدة أساسا على الغاز الروسي بأسعار 
مناسبة اذا ارادوا، حذر الرئيس اإليراني من أن 
على القوى العاملية أن تكف عن تهديد إيران 
إذا كانت تريد حتقيق نتائج في احملادثات 

بشأن برنامج طهران النووي.
الغرب  الرئيس اإليراني مواقف    وشبه 
بتصرفات «بعوضة». ودون االشــــارة في 
مؤمتره الصحافي الذي عقده في أذربيجان 
الى ما اذا كانت احملادثات املقرر إجراؤها بني 
ايران ومجموعة الدول الست في اخلامس 

من ديسمبر املقبل، ستمضي قدما.
  وقال «اذا كانوا يريدون حتقيق نتائج 
إيجابيــــة فعليهــــم أن يكفوا عــــن التفكير 
كمعتدين. هناك بينهم من يفكرون كمعتدين 
ويعتقدون أن بوســــعهم حتقيــــق نتائج 
إيجابية عن طريق ممارسة الضغط علينا 

وتهديدنا».
  ومضى يقول «يجب أن يغيروا األساليب 
القدمية واال فستظل النتائج كما هي. ال ميكن 

أن يغير أي حصار الشعب اإليراني».
   حديث جناد عن بيع اوروبا الغاز االيراني 
جاء قبيل اجتماعه األول بالرئيس الروسي 
دميتــــري مدڤيديڤ في باكــــو امس بعد ما 
بات يعرف بأزمة صفقة صواريخ اس ٣٠٠ 
الروســــية التي اوقفت موســــكو تسليمها 
لطهران، حيــــث طالب مدڤيديــــڤ طهران 
الطابع «السلمي» للبرنامج  باحلفاظ على 

النووي االيراني، على ما افاد الكرملني.
  وتعويضا عن خســــارتها لصفقة نظام 
اس- ٣٠٠ مع روسيا تعكف ايران على تطوير 
نظام شــــبيه ميكنها من الدفاع عن نفسها 
ضد هجمات جوية على منشآتها النووية قد 

تشنها اميركا واسرائيل او احداهما.
  ولقد اعلن اجلنرال محمد حسن منصوريان 
القائد املساعد للدفاع اجلوي االيراني امس ان 
بالده اختبرت بنجاح منوذجا معدال من نظام 
الصواريخ «اس-٢٠٠» املضادة للطائرات 

الذي مت تطويره محليا.
  ونقل املوقع االلكتروني لشبكة التلفزيون 

االيرانية «برس تي في» الناطقة باإلجنليزية 
عن اجلنرال قوله ان النظام اجلديد «لديه 
القدرة نفسها التي يتمتع بها النظام الروسي 

اس-٣٠٠».
  ويشكل نظام اس-٣٠٠ منوذجا مطورا 
لنظام اس-٢٠٠ الذي اشترته ايران من االحتاد 
السوفييتي في ثمانينيات القرن املاضي ومت 

تطويره في ستينيات ذلك القرن.
  وتابع منصوريان قائال «لقد طورنا هذا 
النظام من خالل حتسني انظمة مثل اس-٢٠٠ 

واختبرناه بنجاح».
  اال انه لم يوضح ماهية االختبار وال اذا مت 
خالل املناورات العسكرية للدفاع اجلوي التي 
جتري في ايران منذ الثالثاء الختبار القدرات 
الدفاعية لنظام الرادارات لديها والصواريخ 

القصيرة واملتوسطة والبعيدة املدى.
  واشــــار موقــــع «بــــرس تي فــــي» الى 
ان منصوريــــان قال ان تفاصيــــل النظام 
املطور لصواريخ اس-٢٠٠ سيكشف عنها 

«قريبا».
  ونقلت وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
عن منصوريان قوله ان «التهديدات البعيدة 
املدى تشــــكل ٢٠٪ من التهديدات ضد امتنا 

ولقد طورنا حلوال (ملواجهتها) من ضمنها 
حتسني نظام اس-٢٠٠ وقد مت اختباره».

  ولم تلغ اميركا واسرائيل اخليار العسكري 
ضد ايران ملنعها من حيازة اسلحة نووية وهو 
ما اعادتا التأكيد عليه خالل لقاء عقده رئيسا 

اركان البلدين في واشنطن امس االول.
  واعتبر رئيــــس هيئــــة اركان اجليش 
االســــرائيلي غابي اشــــكينازي ان مفعول 
العقوبات املفروضة على ايران غير مؤكد، 
معلنا انــــه ال يعرف ما اذا كانت ســــتدفع 
بإيران الى وضع حــــد لبرنامجها النووي 

املثير للجدل.
  وقال اشكينازي في ختام اللقاء مع رئيس 
هيئة اركان اجليوش االميركية االميرال مايكل 
مولن «ان املســــالة احلقيقية هي معرفة ما 
اذا كان ذلك سيكفي القناع» طهران بالتخلي 
عن برنامجها و«يبقى هذا االمر بحاجة الى 
حتديد». وتابع «مازال لدينا الوقت لبحث 
املسالة وانتظار النتيجة النهائية»، رافضا 

حتديد كم من الوقت قد تنتظر بالده.
  واشار رئيس االركان االسرائيلي الى ان 
بالده تدعم املقاربة االميركية من العقوبات 

املفروضة على ايران. 

 نجاد يشبه موقف الغرب بتصرفات «بعوضة» ويعرض عليه الغاز اإليراني 

(أ.پ)   الرئيس الروسي دمييتري ميدڤيديڤ مصافحا نظيره اإليراني محمود أحمدي جناد 

 القاهرة تنتقد مسؤولين أميركيين اجتمعوا بالجماعة الـ «معادية»

 بوادر أزمة ديبلوماسية بين القاهرة 
وواشنطن سببها مجموعة «عمل مصر»

 القاهرة ـ خديجة حمودة
   بــــدأت بــــوادر أزمة ديبلوماســــية تلــــوح في ســــماء العالقات
املصرية-االميركية، حيث عبر مصدر رســــمي في وزارة اخلارجية 
املصرية عن بالغ االستياء أمس من اجتماع مسؤولني أميركيني رسميني 
مع اعضاء ما يعرف مبجموعة العمل اخلاصة مبصر ومناقشــــتهم 

أمورا تتعلق بالشؤون الداخلية املصرية.
  وقال املصدر في تصريح لعدد محــــدود من الصحافيني ان «هذا 
اإلجراء يعبر عن مواقف أميركية غير مقبولة إزاء التحفظات املصرية 
القويــــة واملبررة جتاه تعامل االدارة األميركية مع الشــــأن الداخلي 
املصري عموما ومع تلك املجموعة التي تدعي اهتماما بهذا الشــــأن 

على وجه اخلصوص».
  وأضاف أن املواقف األخيرة لإلدارة جتاه الشؤون الداخلية املصرية 
هي «أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر»، مشيرا الى أن رفض 
هذا الســــلوك األميركــــي يأتي بغض النظر عن أيــــة حجج أو ذرائع 
ميكن أن يســــوقها البعض لتبرير هذا األمــــر». وأكد املصدر في هذا 
االطار على أن مصر تعتز كل االعتزاز بســــيادتها واستقالل ارادتها 
الوطنية وأنها لن تسمح ألي طرف كان مبا في ذلك الواليات املتحدة 
بالتدخل في شــــأنها الداخلي حتت أي ذريعة». وتابع: «لكن يبدو أن 
اجلانب األميركي يصر على عدم احترام خصوصية املجتمع املصري 
بتصرفات وتصريحات تســــتفز الشــــعور الوطني املصري.. وكأن 
الواليات املتحدة حتولت الى وصي على كيفية إدارة املجتمع املصري 

لشؤونه السياسية».
  وشدد املصدر «ان من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم».

  وقال املصدر «أما هذه املجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل 
مصر فيكفي النظر الى أعضائها لنتبني أهدافها وأجندتها.. فهي مجموعة 
من أولئك األميركيني الذين يظنون أنهم على علم باملجتمعات إما من 
خالل قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي األجندات احملددة.. 
أو من خالل تنظيم الرحالت.. أو اللقاءات القاصرة.. وهي من نوعية 
املجموعات نفسها التي تهدف الى اشاعة الفوضى في الشرق األوسط 
من دون االكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير 
وفقــــا لرؤاها القاصرة». ومجموعة عمل مصر هي هيئة برملانية من 
احلزبني الرئيسيني في الواليات املتحدة اجلمهوريني والدميوقراطيني 
تسعى للضغط على اإلدارة االميركية حلثها على التشدد مع القاهرة 

بشأن سجالت حقوق االنسان وقضايا االصالح الدميوقراطي. 

 أميركا تطالب بتجميد «االستيطان» في القدس أيضًا
  والسلطة تعارض ربطه بتسليح إسرائيل

يوما من التجميد اجلديد، واإلسرائيليون يعرفون ذلك، 
وهكذا فإن كل ما يقوله بيبي (أي نتنياهو) لشاس من 
أجل تهدئتهم فيما يتعلق بسياسة الواليات املتحدة 

في القدس الشرقية هو بكل بساطة غير صحيح».
  في املقابل، قال الناطق الرســــمي باسم الرئاسة 
الفلسطينية نبيل أبوردينة إن القيادة الفلسطينية 
أبلغت اإلدارة األميركية رسميا بأنها ال تريد أن يكون 
املسار الفلسطيني ذريعة لقيام أميركا بتزويد إسرائيل 
بالسالح. وأضاف أبوردينة «كما أكدنا لهم أن ال عالقة 
لنا بذلك وال دخل لنا في هذا املوضوع» مشددا على أن 
«موقف الرئيس محمود عباس يتمثل في أننا ضد أي 
ربط بني جتميد االستيطان وتسليح إسرائيل علما أن 
العالقة اإلستراتيجية األميركية ـ اإلسرائيلية قائمة 
والتزال وال عالقة لنا بها وال شــــك أن األصوات التي 
قامت باستغالل ذلك تدعو للسخرية وال ترى احلقيقة 

بل تقوم بتشويهها وتزييفها».
  وكانت تقارير أفادت بأن اإلدارة األميركية قدمت 
رزمة ضمانات إلسرائيل تشمل تقدمي ٢٠ طائرة حربية 
من طراز اف ٣٥ ستيلث بقيمة ثالثة مليارات دوالر 
وتعهدات بتعزيز التأييد الديبلوماسي األميركي لتل 
أبيب في األمم املتحدة وذلك مقابل جتميد االستيطان 
ملدة ثالثة أشــــهر. من جانبه، اعرب رئيس الوزراء 
االســــرائيلي بنيامني نتنياهو عن امله في احلصول 
«بعد فترة وجيزة» على تأكيد خطي بتعهدات اتخذتها 
الواليات املتحدة مقابل موافقة اسرائيل على جتميد 
جديد لالستيطان. واوضح مكتب رئيس الوزراء في 
بيان ان نتنياهو «يأمل وضع اللمسات االخيرة على 

اتصاالته مع االدارة االميركية بعد فترة وجيزة». 

التي تعتبر أنها تخرق الثقة وتشمل إعالن إسرائيل عن 
مخططات بناء استيطاني كبيرة في القدس الشرقية 
وإخالء مواطنني فلسطينيني من بيوتهم وهدم بيوت 
فلســــطينية مثلما هو حاصل في ضاحيتي سلوان 

والشيخ جراح.
  وشدد املسؤول األميركي على أن «هذه السياسة 
ستستمر في حال استئناف املفاوضات في إطار ٩٠ 

شأنها املس بالثقة ومن ضمن ذلك القدس الشرقية.
  وتابع املســــؤول األميركــــي أن أوباما أوضح في 
الرســــالة ذاتها أن الواليات املتحدة سترد بواسطة 
«خطوات ونشــــاطات وتغيير السياســــة» على أي 
اســــتفزاز يتم تنفيذه خالل املفاوضات بني إسرائيل 

والفلسطينيني.
  وكانت اإلدارة األميركية قد أوضحت طبيعة األنشطة 

 عواصم ـ وكاالت: وضعت اإلدارة األميركية حدا 
لالستنتاجات اإلسرائيلية حول عدم شمول اقتراح 
جتميد االســــتيطان االميركي للقدس احملتلة، حيث 
قال موظف كبير فــــي اإلدارة األميركية إن الواليات 
املتحدة ستطالب إسرائيل بتجميد البناء االستيطاني 
في القدس أيضا واالمتناع عن هدم بيوت فلسطينية 
في املدينة خالل فترة التسعني يوما من جتميد البناء 
االستيطاني في الضفة الغربية في حال صادق عليها 
املجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون السياسية 

واألمنية (الكابينيت).
  وقال املوظف األميركــــي لصحيفة «هآرتس» إن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ال يقول 
احلقيقة حلزب شاس فيما يتعلق بالسياسة األميركية 

جتاه القدس الشرقية.
  ويذكر أن شاس يشترط االمتناع عن التصويت 
على االقتــــراح األميركي في «الكابينيت» بأن تتعهد 
الواليات املتحدة خطيا بأن جتميد البناء االستيطاني 

ملدة ثالثة شهور ال يشمل القدس.
  وشــــدد املوظف األميركي على أن «على عكس ما 
يقوله نتنياهو لشاس فإنه في حال خروج الصفقة 
(أي االقتراح األميركي) إلى حيز التنفيذ فإن اإلدارة 
األميركية تعتزم مواصلة الضغط على إسرائيل من 
أجل احلفاظ على الهدوء في القدس الشــــرقية خالل 

التسعني يوما من التجميد».
  وأضاف ان الرئيــــس األميركي باراك أوباما بعث 
برسالة خطية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في شهر أبريل املاضي قال فيها إن الواليات املتحدة 
تتوقع من جميع األطراف االمتناع عن تنفيذ أنشطة من 

 نتنياهو يأمل االتفاق مع واشنطن «في فترة وجيزة» 

 عواصمـ  وكاالت: أصدرت 
جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة 
بالعبرية توعدت  أمس تهديدا 
ــرائيل  فيه بالثأر من قتل اس
ــطني في غزة  الثنني من النش
ــا وصفه خبير بأنها املرة  فيم
ــتخدم فيها  ــى التي تس األول
ــي دعاية من هذا  هذه اللغة ف

النوع.
  وفي تسجيل مدته نصف 
ــى موقع على  ــة بث عل دقيق
جماعات  تستخدمه  االنترنت 
تابعة للقاعدة قال صوت رجل 
املعتدين»  ــود  «اليه ان  أجش 
ــن الصواريخ  ــوا م ــن يأمن ل

ــرى الى ان  ــات األخ والهجم
«يرحلوا عن أرض فلسطني».

  وعرف املتحدث نفسه بأنه 
ــنة  الس أنصار  عضو جماعة 

التي لها أعضاء في غزة.
ــير على ما يبدو    وكان يش
الى مقتل محمد مننم وإسالم 
ــني في ضربتني جويتني  ياس
و١٧   ٣ ــي  يوم ــرائيليتني  إس
نوفمبر اجلاري في غزة وكانا 
ــالم وهو  من قادة جيش اإلس
ــتلهم  ــطينية تس جماعة فلس

فكر القاعدة.
ــرائيل  إس ــا    واتهمتهم
بالتخطيط ملهاجمة إسرائيليني 

على أرض سيناء مبصر.
ــي  ــال مات ــه ق ــن جهت   م
شتاينبرغ وهو رجل مخابرات 
ــدمي متخصص  ــرائيلي ق إس
ان  ــالميني  ــؤون اإلس في ش
ــن نوعها  ــابقة م هذه أول س
الستخدام العبرية في منتدى 

للقاعدة.
  وأضاف انه على الرغم من 
ان اتباع أسامة بن الدن زعيم 
تنظيم القاعدة وجهوا نداءات 
العربية  ــر  غي ــرى  أخ بلغات 
ــب  فان ذلك كان بقصد «كس
العالم اإلسالمي األوسع نطاقا 

ووعظه». 

 القاعدة تهدد اإلسرائيليين بـ «العبرية»

 واشنطن تشكك: العراق عاجز عن التصدي
  ألي هجوم خارجي قبل ٢٠١٢

 عواصم ـ وكاالت:   شــــكك املتحدث باسم 
القوات األميركية في العراق اجلنرال جيفري 
بيوكانن فــــي قدرة العراق على التصدي ألي 

هجوم خارجي قبل نهاية عام ٢٠١٢.
  وقال بيوكانن فــــي تصريح أورده راديو 
ســــوا األميركي امس – إن بإمكان قوات األمن 
العراقية مواجهة التحديات األمنية الداخلية 
بعد االنســــحاب األميركي من البالد، غير أنه 
استبعد أن يتمكن العراق من صد هجوم جوي 
خارجي قبل تســــلم القوات العراقية طائرات 

مقاتلة من طراز إف- ١٦ في عام ٢٠١٣.
  وأشار بيوكانن إلى ضرورة أن يعزز العراق 
عالقاته مع الدول التي تشــــكل مصدر تهديد 

ألمنه في الوقت احلاضر.
  من جهة أخرى، هاجــــم الرئيس العراقي 
جالل طالباني السياسة التركية في العراق، 

ووصفها بأنها سياسة فاشلة وخاطئة.
فــــي تصريحات لصحيفة    وقال طالباني 
«ميلليت» التركية نشرتها امس إنه ال يعرف 
من يقف وراء سياسة تركيا في العراق، مشيرا 
الى أن أنقرة قدمت الدعم الكامل للقائمة العراقية 
بزعامة إياد عالوي، لكنها بقت خارج العملية 
السياسية متاما حيث لم تتمكن من التوصل 
الختيار رئيــــس اجلمهورية ورئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية. وأضاف أن أنقرة لم تقدم 
الدعم في بداية األمر الختياري رئيسا للعراق 
مجددا، لكن بعد إعادة اختياري بعث صديقي 
العزيز الرئيس عبداهللا غول الي ببرقية تهنئة 

قائال إنه يستغرب هذا األمر وسماع أصوات 
في تركيا معارضة له، على الرغم من أنه عمل 
خالل فترة رئاسته األولى للجمهورية بتقارب 
كبير مع احلكومة التركية، كما تطورت عالقات 
تركيا مع شمال العراق. وتابع طالباني قائال: 
«دون مبالغة من املمكن القول بأنني مهندس 
العالقات االســــتراتيجية بني العراق وتركيا، 
ولهذا السبب كانت وسائل اإلعالم التركية تقول 
عني أنني أسست حتالفا مع تركيا رغم كوني 
كرديا». وأشار الى أنه مندهش ملعارضة بعض 
األســــماء في تركيا الختياره مجددا للرئاسة 
رغم بذله قصارى جهده لتطوير العالقات بني 
البلدين رافضا ذكر هذه األسماء، وقال إن كل 
ذلك أصبح جزءا من املاضي ونسيناه وإنني 
صديق استراتيجي لتركيا وال ارغب التحدث 

كثيرا عن املاضي.

  تركيا أكثر نفوذًا من إيران

  واعتبر الرئيس العراقي أن نفوذ تركيا في 
العراق يفوق كثيرا النفوذ االيراني وان هناك 
مبالغــــة كبيرة في احلديث عــــن نفوذ إيران 
وتدخالتها في الشأن العراقي قائال إن اجلميع 
يجب أن ينظر الى كونه صديقا لتركيا، وإلى 
أنه ال يوجد حتالف استراتيجي مع ايران بقدر 
التحالف االستراتيجي مع تركيا وان رئيس 
البرملان العراقي اجلديد أســــامة النجيفي هو 
أحد أصدقاء تركيا املقربني، وأن إيران ال حتبذ 
استمرار نوري املالكي رئيسا للوزراء في العراق، 

ألنه قام بنزع أسلحة قوات جيش املهدي التابعة 
ملقتدى الصدر، الذي يحظى بالدعم اإليراني، 
ومن ثم وقع اتفاقية مع األميركيني لســــحب 

قواتهم من العراق.
  وأضاف طالباني أنه لهذا السبب يؤكد أن 
«هناك مبالغة في احلديث عن النفوذ االيراني 
في العراق مع العلم بأن شيعة العراق أنفسهم ال 
يشعرون بأنهم قريبني من ايران ألنهم يعتبرون 
انفسهم الشيعة احلقيقيني وأنهم عرب والدليل 
على ذلك ان السيستاني، وهو أعلى مرجعية 
شيعية في العراق له رأي مختلف عن ايران 
ويقف منذ البداية ضــــد نظرية والية الفقيه 

لإلمام آية اهللا اخلميني».

  االنفصاليون األكراد

  وانتقل الرئيس العراقي للحديث عن مشكلة 
اإلرهاب ونشاط منظمة حزب العمال الكردستاني 
االنفصالية في تركيا، قائال إن إعالن املنظمة 
وقف اطالق النار من جانب واحد ال يكفى حلل 
املشكلة، وإمنا يجب نبذ السالح والتخلي عن 
الكفاح املسلح واالنخراط في العمل السياسي. 
كما طالب بأن تواصل تركيا حوارها مع زعيم 
املنظمة املعتقل عبداهللا أوجالن وبتوقيع اتفاقية 
مع املنظمة ألنها ال تطالب باالستقالل عن تركيا 
وإمنا بتحقيق الدميوقراطية قائال إن هذا هو 
احلل األمثل، وأنه كرئيس جلمهورية العراق 
وكصديق لتركيا مستعد لبذل جميع اجلهود 

إلنهاء العنف والتوصل حلل سلمي. 

 طالباني يهاجم سياسة تركيا «الفاشلة» في العراق 

 تبرئة أول معتقل من غوانتانامو يحاكم مدنياً من «اإلرهاب» 

ضد حسن.
  وأضافت انه وجد سببا كافيا 

لطلب عقوبة اإلعدام له.
  وستتم مراجعة التوصيات من 
قبل قائد عسكري في «فورت هود» 
سيتسلم أيضا توصيات من جلنة 
خبراء عسكريني متخصصني في 

الصحة العقلية.
  وفي النهاية سيتخذ جنرال في 
اجليــــش األميركي القرار النهائي 
حول طريقة محاكمة حسن وعقابه 

في حال ثبوت أنه مذنب. 

العسكري املشــــرف على جلسة 
استماع ما قبل احملاكمة في قضية 
الرائد في اجليش األميركي نضال 
حسن الذي قتل ١٣ من زمالئه في 
قاعدة «فورت هود» العسكرية العام 
املاضي بإنزال عقوبة اإلعدام به.

  وذكــــرت صحيفــــة «داالس 
مورنينغ نيوز» أن العقيد جيمس 
بوهل وجد أســــبابا كافية لتبرير 
توجيه ١٣ تهمة قتل عن ســــابق 
تصور وتصميم  و٣٢ تهمة محاولة 
قتل عن ســــابق تصور وتصميم 

قالت انه مذنــــب بتهمة أقل وهي 
التآمر إلتالف أو تدمير ممتلكات 
أميركية بشحنة متفجرة قبل أن 
تتم تبرئته. وكان غيالني احتجز 
في محبس لوكالة االستخبارات 
املركزية األميركية بعد اعتقاله في 
يوليو ٢٠٠٤ في باكستان ونقل الى 
خليج غوانتانامو في أواخر عام 
٢٠٠٦ وبعد ذلك الى نيويورك في 
يونيو ٢٠٠٩ حملاكمته أمام محكمة 

مدنية.
  من جهة أخرى، أوصى القاضي 

 واشنطنـ  وكاالت: خلصت هيئة 
محلفني احتادية في نيويورك أمس 
األول، إلــــى أن أحمد غيالني، أول 
معتقل ينقل من سجن غوانتانامو 
الواليات  ليحاكــــم مدنيا داخــــل 
املتحدة، غير مذنب بتهم اإلرهاب. 
وذلك في نكســــة خلطط الرئيس 
باراك أوباما حملاكمة املشتبه بهم 

في قضايا اإلرهاب.
  وقالت هيئة احمللفني انه مذنب 
بتهمة أقل وهي التآمر إلتالف أو 
أميركية بشحنة  تدمير ممتلكات 
متفجرة، لكنها برأته من ٢٧٦ تهمة 
للقتل والشروع في القتل و٥ تهم 
أخرى بالتآمر. وكانت هذه هزمية 
نادرة ملكتب املدعي العام األميركي 
فــــي نيويورك بعد أن اســــتمرت 

مداوالت هيئة احمللفني أسبوعا.
  أما التهم التــــي كانت موجهة 
لغيالني فهي مشاركته في مخطط 
تفجير السفارتني األميركيتني في 
كينيا وتنزانيــــا وجرائم أخرى، 
وهو أول مشتبه به من املعتقلني 
في غوانتانامو يخضع للمحاكمة 

داخل األراضي األميركية.
  واتهــــم أحمد غيالنــــي ـ وهو 
تنزاني من زجنبار عمره ٣٦ عاما 
ـ اتهم بالتآمر في هجمات لتنظيم 
القاعدة بسيارات ملغومة عام ١٩٩٨ 
على سفارتي الواليات املتحدة في 
كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 
٢٢٤ شخصا. لكن هيئة احمللفني 

 قاض أميركي يطلب اإلعدام لمنفذ اعتداء «فورت هود» 

(أ.ف.پ)   صورة مرسومة للمتهم أحمد غيالني لدى مثوله امام القاضي في نيويورك أمس 


