
 الجمعة
  ٣ ديسمبر ٢٠١٠ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  37 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  و  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العربية  العربية  العربية  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  العـــالمية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  و  و  و  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 

 «الوفد» يتخلى عن مقعديه في البرلمان.. والقضاء يبطل انتخابات ٧ دوائر بالقاهرة 
 الفائزون الجدد بدأوا تسلم بطاقات عضوية مجلس الشعب 

(ا.ف.پ)   رئيس حزب الوفد سيد البدوي لدى وصوله أمس الى مقر قيادة احلزب 

(ا.ف.پ)   عمال فلسطينيون يعملون في إحدى مستوطنات الضفة الغربية 

بالقاهرة الكبرى بسبب عدم تنفيذ 
اللجنة العليا لالنتخابات أحكاما 
قضائية صادرة ملرشحني في هذه 
الدوائر باإلدراج وحتويل الصفة 

االنتخابية.
  وقـــررت احملكمة وقف إعالن 
النتيجة وعـــدم االعتداد بها في 
دائرة الدقي والعجوزة، بسبب عدم 
تنفيذ حكمني من القضاء اإلداري 
اللجنة  بإلزام  العليـــا  واإلدارية 
العليا لالنتخابات بتحويل صفة 
سفير نور، الفائز مبقعد العمال عن 

حزب الوفد، إلى «الفئات».
  وكذلك وقـــف إعالن النتيجة 
بدائرة اجلمالية ومنشـــأة ناصر 
بسبب عدم تنفيذ احلكم الصادر 
عن القضاء اإلداري بإعادة صفة 
النائب حيدر بغدادي إلى «عامل» 
وإلغاء قرار اللجنة العليا بإدراجه 

على مقعد الفئات.
  وقضت احملكمة بوقف إعالن 
النتيجـــة بدوائـــر حدائق القبة 
بالقاهـــرة، والهـــرم والعمرانية 
أكتوبر،  باجليزة، وقسم شرطة 
ومزغونة، وكرداســـة مبحافظة 
السادس من أكتوبر، بسبب عدم 
تنفيذ أحكام نهائية بإدراج أسماء 
بعض املرشـــحني املستقلني في 

كشوف املرشحني النهائية.
  وقالت احملكمة في حيثياتها 
إن اللجنـــة العليـــا لالنتخابات 
ووزارة الداخليـــة امتنعتـــا عن 
النافذة  القضائية  تنفيذ األحكام 
ذات احلجية القضائية النهائية، 
الدستورية  املبادئ  مهدرة بذلك 
والقانونيـــة، رغم صدور أحكام 
أو  سابقة للمرشـــحني باإلدراج 
حتويل الصفة االنتخابية ثم بوقف 

«وطنـــي» إن أمام احلزب الكثير 
املقبلة.  لتنفيذه خـــالل املرحلة 
مشيرا إلى أن الكثير من القضايا 
الفصل  سيتم مناقشـــتها خالل 
التشريعي اجلديد من أجل خدمة 
الدورة  أن  املواطنـــني، مضيفـــا 
البرملانية اجلديدة ستشهد العديد 
من التشريعات التي تهم املواطن 
املصري من أجل رفع مســـتوى 

معيشته.
  وقال عبدالعزيز مصطفى عن 
احلزب الوطني إن االنتخابات جاءت 
في جو دميوقراطي وعبرت عن 

اإلســـكندرية عمال وطني: الشك 
ان االنتخابات التشريعية والتي 
جرت كانت ســـاخنة جدا لزيادة 
أعداد املرشحني واإلقبال الكبير من 
املواطنني على صناديق االقتراع، 
وهذا يرجع إلى التقدم الدميقراطي 
واحلرية، ونفـــى ما يتردد حول 
الرشـــاوى املالية، مشيرا إلى أن 
االنتخابات جاءت منضبطة وليس 
هناك كما يدعي اآلخرين «تزوير 
وتزييف» إلرادة املواطنني، مؤكدا 
أن االنتخابات جاءت وفقا إلرادة 

الناخبني. 

 مشادة بين مصر و«بي.بي.سي» حول االنتخابات
  

ــم  ــمية الى وزارة اإلعالم املصرية رفض القس ــالة رس   في رس
العربي في «بي بي سي» الضغوط التي تعرض لها الفريق الصحافي 
املكلف بتغطية االنتخابات البرملانية في مصر. وكانت «بي.بي.سيـ  
عربي» قد اتصلت رسميا بالسلطات اإلعالمية املصرية في القاهرة 
ــل على تغطيته تلك  ــأن العوائق التي واجهها فريقها أثناء العم بش
االنتخابات. فقد وجه رئيس القسم العربي في «بي بي سي» بحسب 
جريدة البشاير سليم باتكا، رسالة الى وزير اإلعالم املصري د.أنس 
ــات التي تعرض لها  ــغ قلقه إزاء املمارس ــي أعرب فيها عن بال الفق
الفريق اإلعالمي في مصر من مراسلني محليني وموفدين من املقر 
ــي في لندن. وتناولت الرسالة تفاصيل تضييقات تعرضت  الرئيس
ــا الصحافية  ــة ضغط على تغطيته ــي» كانت مبنزل ــا «بي بي س له
ــديد اللهجة الذي أصدره احلزب الوطني  للحدث، مذكرة بالبيان ش
الدميوقراطي احلاكم، قبل ايام من موعد إطالق االنتخابات، والذي 

انتقد فيه بشدة «بي بي سي ـ عربي».
  وأكدت رسالة «بي بي سيـ  عربي» االلتزام الكامل باستقالليتها 
ــالث (اإلذاعة  ــا اإلعالمية الث ــي خدماته ــؤوليتها إزاء متتبع ومبس
ــعيها الى رسم صورة  والتلفزيون وعبر موقعها اإللكتروني) وبس
ــة التي تهم  ــداث اإلقليمية والعاملي ــة بحيادها املعهود لألح متكامل

املتلقي العربي، مقيما كان أو مهاجرا.
  وأوردت الرسالة في معرض تعدادها للتجاوزات في حق العاملني 

في «بي بي سي ـ عربي» في مصر ٤ أحداث اعتبرتها محورية.
  ومن بينها وقف تصوير برنامجها اجلديد «ساعة حساب» الذي 
يجمع املواطن العادي الى السياسي وصاحب أو صانع القرار، وفيه 
ــة تؤثر في حياته،  ــول أمور يعتبرها حيوي ــائل األول الثاني ح يس

وكان من املقرر ان تدور حول االنتخابات العامة املصرية.
ــماء بعينها  ــتبعاد أس ــلطات املصرية على اس   إال ان إصرار الس
ــجيل  ــيـ  عربي» الى وقف تس من الئحة الضيوف دفع «بي بي س
ــاوم ولن تساوم على  ــي» لم تس احللقة، على اعتبار ان «بي بي س

استقالليتها.
ــركات الفنية  ــالة عن ضغط مورس على الش ــا حتدثت الرس   كم
ــي تعرضت لتهديد من  ــي» في مصر، والت املتعاقدة مع «بي بي س
قبل مسؤول كبير في اإلعالم املصري الرسمي بسحب معداتها من 

مكاتب «بي.بي.سي» وإال تعرضت للمصادرة.

الدوائر قبل  االنتخابات في هذه 
اجلولة األولى التي أجريت يوم 

األحد املاضي.

  بطاقات انتخابية

  في غضون ذلك، اســـتقبلت 
اللجنة العامة الستقبال األعضاء 
العديد  الشـــعب  اجلدد مبجلس 
من األعضاء الستخراج بطاقات 
العضوية اجلديدة، كما استقبلت 
اللجنة أيضا عدد ٣ ســـيدات من 

«كوتة املرأة».
  وقال د.يوسف بطرس غالى 

 عواصم ـ وكاالت: قبيل اعالن واشنطن نعيها جهود اقناع اسرائيل 
بوقف االستيطان، صادقت احلكومة االسرائيلية على بناء ٦٢٥ وحدة 

استيطانية في القدس احملتلة.
  وقد كشف مســــؤول فلســــطيني أمس ان االدارة األميركية أبلغت 
الفلسطينيني بفشــــل جهودها لدى اســــرائيل لتجديد العمل بتجميد 

االستيطان التاحة املجال الستئناف مفاوضات السالم.
  وقال املسؤول الفلســــطيني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف 
هويته ان «االدارة األميركية أعلمتنا ان احلكومة االسرائيلية غير موافقة 

على العمل مجددا بتجميد االستيطان».
  لكنه أكد أن «اإلدارة األميركية ستواصل جهودها» في هذا الشأن.

  من جهتــــه أكد كبير املفاوضني الفلســــطينيني صائب عريقات، ان 
اعالن إسرائيل عن بناء ٦٢٥ وحدة استيطانية في مستوطنة بسغات 
زئيف يعتبر مبثابة رد رافض للجهود الديبلوماسية الرامية الى جتميد 

املفاوضات النقاذ مفاوضات السالم.
  وقال عريقات في اشارة الى هذا االعالن «ان اسرائيل ردت على طلبنا 
بوقف االســــتيطان واجلهود الدولية الستمرار جتميده بانها مستمرة 

في االستيطان وتواصله».
  وكانت احلكومة اإلسرائيلية صادقت أمس األول على بناء ٦٢٥ وحدة 

استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف في القدس احملتلة.
  ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية أمس عن مصادر قولها ان وزارة 

الداخلية وافقت على بناء ٦٢٥ وحدة سكنية في بسغات زئيف.
  وأضافت ان اخلطة متت مناقشــــتها قبل عامني على مستوى جلنة 

محلية ومت تعليقها.
  وكانت بلدية القدس صادقت قبل يومني على بناء ١٣٠ وحدة سكنية 

في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية. 

إرادة الناخبني، مؤكدا أن خسارة 
األحزاب األخرى جاء نتيجة عدم 
التخطيط السليم ونزول بعض 
الناخبني في دوائر غير دوائرهم 
األصلية، مؤكدا أن احلزب ال يرى 
أي مشكلة في انسحاب أي حزب 
من االنتخابات، موضحا أن أعضاء 
مجلس الشعب «الوطني» الذين 
فازوا فـــي املرحلة األولى جاءوا 
الناخبني، معربا عن أمله  بإرادة 
في أن حتقق الـــدورة البرملانية 

القادمة طموحات املواطنني.
  وقال محمود الشـــاهد دائرة 

 ١القاهرة ـ وكاالت: بعد إعالن 
جماعة اإلخوان املسلمني احملظورة 
انســـحابها من جولة اإلعادة في 
االنتخابات البرملانية املصرية بعد 
غد، أعلن حزب الوفد املصري أمس 
انه سيتخلى عن املقعدين اللذين 
فاز بهما فـــي اجلولة األولى من 
التي يصف نتائجها  االنتخابات 

بأنها مزورة.
   وكان حزب الوفـــد قد أعلن 
هو اآلخر انســـحابه من السباق 

االنتخابي قبل جولة اإلعادة.
  وقال وفيق الغيطاني املنسق 
العـــام ورئيس غرفـــة عمليات 
االنتخابـــات باحلـــزب «قاطعنا 
االنتخابات ولن نشارك في اإلعادة. 
واملرشـــحان اللذان فازا يجب أن 
يتركا احلزب ويصبحا مستقلني 
إذا كانا يريدان البقاء في املجلس 
وبعد أن كان حزب الوفد يشغل 
١٢ مقعدا في البرملان السابق لم 
يفز اال مبقعدين في اجلولة األولى 
األحد املاضي وكان من املقرر أن 
يخوض جولة اإلعادة على تسعة 
مقاعد األحد املقبل قبل ان يعلن 

انسحابه.
  وقالت السلطات إن االنتخابات 
نزيهة في حني انتقدت الواليات 
املتحدة سيرها. وأشارت هيئات 
مراقبة مصرية مستقلة الى وجود 

مخالفات على نطاق واسع.

  إلغاء انتخابات

  إلى ذلك، قضت محكمة القضاء 
الدولة برئاسة  اإلداري مبجلس 
املستشار كمال اللمعي نائب رئيس 
مجلس الدولة، ببطالن انتخابات 
مجلس الشعب في ٧ دوائر جديدة 

 عالوي: ُدعيت للقاء قائد الحرس الثوري فرفضت روسيا تنشئ أول بنك للوقود النووي في العالم
  في وقت أعلنت روســـيا أمس األول إنشاء اول 
بنك دولي للوقود النووي في اطار اجلهود الرامية 
الى احلد من انتشـــار االســـلحة النووية وانتقالها 
الى دول مثل ايران او كوريا الشـــمالية، أكد رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني ان طهران ال تشكل 
تهديدا في الوقت الراهن بالنسبة للواليات املتحدة 
حتى تنشر انظمة دفاع صاروخية في دول اوروبا 

الشرقية.
  واضاف بوتني لشبكة «ســـي.ان.ان» االخبارية 
األميركيـــة الليلة قبل املاضية «لقـــد اعربت ايران 
بطريقة او بأخرى عن استعدادها للدخول في حوار 

مع املجتمع الدولي».
  واضاف «نشعر بالقلق ازاء أي عالمة على االنتشار 
النـــووي وحول أي احتماليـــة حتى في حال كانت 
احتمالية نظرية لنشر اسلحة دمار شامل»، واشار 
بوتني الى ان السياســـة الروسية «واضحة وايران 
تعي ذلك وســـنواصل التعاون مع كل الشركاء في 

هذه العملية حتى حل املشكلة بشكل كامل».
  وذكر «ال أرى شيئا منكرا، ال شيء ينتهك مصالح 
ايران الوطنية في فتحها جميع برامجها واالستجابة 
بطريقة مالئمة للتدابير املشروعة التي اتخذتها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في عملها ولكن في الوقت نفسه 
مازلت ارى ان إليران احلق في تطوير برامج نووية 

حتت اشراف املنظمات الدولية املعنية».
  وتناول رئيس الوزراء الروسي ايضا قضية نشر 
الواليات املتحدة انظمة دفاع صاروخية في اوروبا 

الشرقية قائال «ليست روسيا التي حترك الصواريخ 
الى حدودكم بل انها الواليات املتحدة التي تخطط 
لنشر صواريخ بالقرب من حدود روسيا ونحن نسمع 
أن الهدف من ذلك هو حماية أنفسكم من خطر هجوم 
صاروخي نووي من قبل ايران»، واضاف «لكن ايران 
ال تشكل تهديدا من هذا القبيل في الوقت الراهن واذا 
كانت االنظمة املضادة للصواريخ تقام بالقرب من 

حدودنا فانها تقوض قدراتنا النووية».
   وكانت الوكالة الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) 
أكدت ان هـــذا املخزون من الوقود النووي املوجود 
في ســـيبيريا والذي سيوضع حتت سلطة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لديه ما يكفي من وقود لتشغيل 

مفاعلني نوويني مدنيني.
  وأوضح غينادي ايفســـتافييف احمللل في مركز 
الدراسات السياســـية حول روسيا ان «الهدف من 
هذه املنشـــأة هو احلد الى اقصـــى درجة من خطر 
قيام دول اخرى بتخصيب اليورانيوم»، واضاف ان 
«ذلك سيحسن بشكل كبير مراقبة انتشار االسلحة 

النووية».
  وهذا «البنك» املقام في موقع انغارسك في سيبيريا 
هو االول ضمن نحو عشر منشآت مماثلة عرضت 
انشاءها دول مختلفة اثر العثور عام ٢٠٠٣ في ايران 

على انشطة تخصيب سرية.
  واوضحت روســـاتوم ان البنك الروســـي ميلك 
١٢٠ طنا من الوقود النـــووي الضعيف التخصيب

(ما بني ٢٪ و٤٫٩٥٪). 

 نجاد يهدد بمقاضاة أعضاء مجلس األمن 
إذا استمرت اغتياالت العلماء

 طهــــران ـ يو.بي.آي: هدد 
الرئيــــس اإليرانــــي محمود 
أحمدي جناد مبقاضاة الدول 
الدائمة العضوية في مجلس 
األمن أمام احملاكم الدولية في 
النخب  حال استمرار اغتيال 

العلمية في إيران.
  ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عن أحمدي جنــــاد قوله أمام 
اجتماع في مدينة ساري بشمال 
إيران ان «هــــذه الدول إذا ما 
استمرت في هذا النهج فسوف 
ننشر وثائق تثبت مدى تورطها 
في االغتياالت السياسية التي 

حدثت في إيران ومن ثم جنرهم الى احملاكم الدولية».
  وأضاف ان «الواليات املتحدة والدول الدائمة العضوية األخرى 
في مجلس األمن وضعت أسماء علماء إيران العاملني في مجال الطاقة 
النووية على قائمه احلظر حيث مهدت تلك الدول الطريق الغتيال 
هؤالء العلماء ولكــــن بعون اهللا التقدم العلمي لم ولن يتوقف من 

خالل هذه االغتياالت».
  وخاطب أحمدي جناد الدول الغربية بالقول «عليكم ان متنعوا 
الصهاينة مــــن ارتكاب مثل هذه األعمال اإلرهابية وإذا ما اســــتمر 
الصهاينــــة مبثل هذه األعمال فنحن نتصــــدى لهم حيث ان القوى 
األمنية ستلقي القبض على مرتكبي االغتياالت ضد النخب العلمية 

في إيران».
  وقال الرئيس االيراني «ان أعداء الثورة اإلسالمية منذ ثالثة عقود 
وهم يحيكون شــــتى املؤامرات ضد إيران ولكن كل هذه املؤامرات 

أحبطت على يد الشعب اإليراني األبي». 

 بغدادـ  وكاالت: أكد رئيس الوزراء العراقي املكلف 
نوري املالكي ضـــرورة أن تعمل احلكومة اجلديدة 
على احلفاظ على اجنازات ســـابقتها على الصعيد 

االقتصادي واخلدمي.
  وأشـــار املالكي، في تصريح صحافي بعد لقائه 
نائب رئيس اجلمهورية عادل عبد املهدي في بغداد، 
إلى حالة االنســـجام التي تتعامل من خاللها الكتل 
البرملانية لإلسراع في تشـــكيل احلكومة واجناح 

العملية السياسية.
  من جانبه، أكد عادل عبـــد املهدي أهمية العمل 
كفريق واحد من أجل حتقيق طموحات العراقيني، 
مشددا على ضرورة جتاوز الصعوبات التي تواجه 

العملية السياسية.
  في غضون ذلك، أكد مستشـــار القائمة العراقية 
هاني عاشور أن قانون املجلس الوطني للسياسات 
العليا سيمر بســـهولة في البرملان ويتم التصديق 
عليـــه بأغلبية كبيرة ألنه نتاج اتفاق مســـبق بني 

الكتل السياسية.
  وقال عاشور، في بيان صحافي أمس، إن املجلس 
ال يحمل أية تعقيدات، وسيكون جاهزا في غضون 

أيام على طاولة البرملانيني للتصديق عليه.
  وأضاف أن ما نسمعه من تصريحات ضد املجلس 
هو مجرد مخاوف شخصية ال أساس لها وأن القانون 
شارف على االجناز وسيكون جزءا من جدول أعمال 
البرملان األسبوع املقبل، وأن التصديق عليه سيكون 

مقترنا بالتصويت على احلكومة املقبلة.
  وأشار إلى أن املجلس سيحظى بصالحيات واسعة 

تســـهم في بناء الدولة العراقية احلديثة وسيكون 
للكتل السياسية متثيل فيه للتصويت على قراراته 

ومن ثم حتويلها الى حيز التنفيذ.
  من جهته قال عالوي إن الوثائق السرية األميركية 
التي نشرها موقع «ويكيليكس» عن التدخل اإليراني 
في الشأن العراقي تشكل األساس النطالق حتقيق 

قانوني ناجز.
  وأضاف عالوي في تصريحات لصحيفة «الشرق 
األوسط» اللندنية نشرتها أمس أن إيران «تدخلت 
وتتدخل بقوة في الشأن العراقي، وتدخلها سافر إلى 
حد إطالق املسؤولني في طهران تصريحات تتعلق 
بالشأن السياســـي العراقي». وأشار إلى أن إيرا ن 
«دعت جهات معينة لزيارة طهران عشـــية اإلعالن 
عن نتائـــج االنتخابات، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك 
عندما دعمت أشـــخاصا معينني، فيما أعلنت موقفا 
مسبقا معاديا من آخرين، فإيران تقول صراحة بأن 
عندهـــا خطا أحمر على ائتالف العراقية وعلى إياد 
عالوي، ألنها تريد عراقا منقســـما وتخشى عودة 

املشروع الوطني بقوة».
  وكشف عالوي عن أن املسؤولني اإليرانيني وجهوا 
دعوة له لزيارة طهران واالجتماع بقائد فيلق القدس 

في احلرس الثوري اإليراني قاسم سليماني.
  وأضاف «كان ردي: ملاذا أذهب إلى إيران لالجتماع 
بضابط مخابرات إيراني؟ وما عالقتي به؟ وماذا سأفعل 
هناك؟ واقترحت أنه إذا أراد اإليرانيون أن نلتقي، 
فليكن ذلك في أي بلد عربـــي يختارونه ونتحدث 

عالنية عن املشكالت واملخاوف لدى الطرفني».

 «العراقية»: قانون المجلس الوطني أمام البرلمان خالل أيام  بوتين ال يعتبر إيران تهديدًا في الوقت الراهن

 إسرائيل تصادق على بناء ٧٥٥ وحدة استيطانية بالقدس المحتلة
 واشنطن تنعى جهود إقناعها بتجميد االستيطان

 لنـــدن ـ أ.ش.أ: خلصت جلنـــة حتقيق أميركية ـ 
بريطانية مشتركة إلى أن عاملة اإلغاثة البريطانية 
ليندا نوجنروف لقيت مصرعها بقنبلة يدوية ألقاها 
جندي أميركـــي أثناء محاولة وحدة أميركية خاصة 

حتريرها من قبضة خاطفيها في أفغانستان.
  ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس 
اخلميس عن وزير اخلارجية البريطاني ويليام هيج 

قوله إن اجلنود األميركيني تلقوا عقوبات تأديبية لعدم 
قيامهم بإخبار قادتهم على الفور باالشتباه في كون 

القنبلة األميركية السبب في وفاة نوجنروف.
  وكانت الواليات املتحدة وبريطانيا قد أعلنتا في 
بـــادئ األمر أن نوجنـــروف (٣٦ عاما) قد قتلت على 
يد خاطفيها أثناء محاولة إطالق سراحها في أكتوبر 

املاضي. 

 مقتل رهينة بريطانية في أفغانستان بقنبلة أميركية أثناء تحريرها

 مجلس العموم يدرس تعديل قانون 
مالحقة مسؤولين إسرائيليين  

 لندنـ  أ.ف.پ: قدمت احلكومة البريطانية امس االول بناء على 
طلب من اسرائيل، مشـــروع تعديل لقانون يتيح مالحقة أجانب 

بتهم التورط في جرائم حرب خالل زياراتهم لبريطانيا.
  ومن املقرر ان يناقش مجلس العموم هذا التعديل خالل األسابيع 
املقبلة، وهـــو ينص على ضرورة ان حتظـــى اي مذكرة توقيف 
لشخص خرق القوانني الدولية مثل اتفاقية جنيڤ، مبوافقة مسبقة 

من النائب العام.
  والصيغة احلالية للقانون تعطي القاضي بناء على طلب مشترك، 
حق اصدار مذكرة توقيف بحق اي مسؤول أجنبي يزور بريطانيا، 
في حال اعتبر انه رمبا يكون شارك في جرائم حرب او جرائم ضد 
االنسانية، حتى لو حصلت هذه اجلرائم خارج األراضي البريطانية. 
واعتبـــر وزير اخلارجية البريطاني وليام هيغ في بيان ان اآللية 
القائمة مبوجب القانون احلالي «تعتبر امرا شـــاذا ميكن ان يقود 
الى استخدام تعســـفي (للقانون البريطاني) ألسباب سياسية»، 
مضيفا ان الهدف من اقتراح التعديل هو «جتنب تعرض اشخاص 

للتوقيف في حني انه ال فرص فعلية ملالحقتهم قضائيا».
  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االسرائيلية ايغال باملور 
تعليقا على هذا اخلبر «نحن مرتاحون لرؤية احلكومة الريطانية 
وهي تقدم مشروع القانون كما وعدت، وننتظر اقرار هذا التعديل 

بأسرع وقت».
  من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا 

لها هذا التعديل واعتبرته «خطيرا وغير ذي جدوى».
  وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كيت الن «في 
حال لـــم يتضمن التعديل اجلديد للقانون وســـيلة لتجنب فرار 
املشـــتبه بهم، فان بريطانيا تكون قد أطاحت باملســـاعي من اجل 
اقرار عدالة دولية، وتكون أعطت املجرمني بطاقة مجانية لإلفالت 

من العقاب».  

 محمود أحمدي جناد 


