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 لندنـ  رويترز: استمعت محكمة بريطانية ملرافعة االدعاء الذي 
اتهم خبير كمبيوتر يعمل في شركة اخلطوط اجلوية البريطانية 
بأنه اسالمي متشـــدد تآمر مع رجل دين راديكالي لتفجير طائرة 

متجهة الى الواليات املتحدة.
  كما اســـتمعت محكمة وولويتش امللكية أيضا أمس االول الى 
ان رجب كرمي (٣١ عاما) انتقـــل الى بريطانيا من بنغالديش عام 
٢٠٠٦ وعمل مع اخلطوط اجلوية البريطانية في نيوكاسيل وانه 

كان يلعب كرة القدم ولم يروج آلراء متطرفة. لكن االدعاء زعم انه 
على اتصال بخلية ارهابية ورجل الدين املتشدد أنور العولقي الذي 
يعتقد انه في اليمن. وقال االدعاء للمحكمة «املتهم كما سيتضح لكم 
من املواد العقائدية واخلاصة بالعمليات التي عثر عليها في منزله 

بعد اعتقاله، ملتزم متاما بقضية دينية جهادية متطرفة».
  واستطرد «انه يؤمن بأن االرهاب، مبا في ذلك قتل املدنيني، مسموح 

به من اجل اقامة دولة اسالمية حقيقية من وجهة نظره». 

 محاكمة إسالمي يعمل في الخطوط البريطانية بتهمة التآمر لتفجير طائرة 

 «ويكليكس»: «القاعدة» يقترب من صنع «قنبلة قذرة» ومخاوف من هجوم يوازي ١١ سبتمبر
 عواصمـ  وكاالت: في مزيد من 
التي يكشفها موقع  التسريبات 
«ويكيليكس»، كشفت صحيفة 
الـ «ديلـــي تيليغراف» نقال عن 
إحدى الوثائق السرية أن تنظيم 
القاعدة بزعامة أسامة بن الدن 
يسعى بشكل حثيث لتأمني مواد 
نووية وجتنيـــد علماء مارقني 

لصنع «قنبلة قذرة».
  وقالت الصحيفـــة أمس ان 
الوثائق تتضمـــن تفاصيل عن 
اجلهود الدولية لوقف انتشـــار 
النوويـــة واملـــواد  األســـلحة 
الكيميائيـــة واجلرثوميـــة في 
جميع أنحاء العالم حذرت من «ان 
اجلماعات اجلهادية صارت أيضا 
قريبة من انتاج أسلحة كيميائية 
وجرثومية عملية وفعالة ميكن 
أن تقتل اآلالف إذا ما استخدمتها 

في هجمات ضد الغرب».
  وأضافت الصحيفة نقال عن 
الوثائق ان قادة األجهزة األمنية 
اطلعوا الدول األعضاء في منظمة 
حلف شمال األطلسي (ناتو) خالل 
اجتماع في يناير ٢٠٠٩ «أن تنظيم 
القاعدة كان يخطط إلقامة برنامج 
النتاج عبوات ناسفة مشعة قذرة 
وقنابل نوويـــة بدائية الصنع 
تزرع على جوانب الطرق ميكن 
استخدامها ضد القوات البريطانية 

في أفغانستان».
  وأشارت إلى أن قادة األجهزة 
األمنية في دول حلف األطلسي 
الدول املشـــاركة  ابلغوا ممثلي 
في االجتماع «أن وثائق لتنظيم 

القاعدة عثر عليها في أفغانستان 
في العام ٢٠٠٧ أظهرت أن التنظيم 
التقديرات  أحرز تقدما يفـــوق 
الســـابقة فـــي مجـــال اإلرهاب 

البيولوجي».
  وقالت الصحيفة ان البرقيات 
الديبلوماســـية التي أرســـلتها 
السفارة األميركية إلى واشنطن 
حول تهريب املواد النووية «وثقت 
طرق قيام العصابات االجرامية 
واجلماعات االرهابية باملتاجرة 
بكميات كبيرة من املواد املشعة 
في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا 
والشـــرق األوســـط واستخدام 
فـــي املعابر  حراس اجلمـــارك 
احلدوديـــة النائية أجهزة انذار 
للتعرف على شحنات اليورانيوم 

والبلوتونيوم ومصادرتها».
  وأشـــارت إلى أن توميهيرو 
تانيغوتشـــي نائب املدير العام 
الذرية  الدولية للطاقة  للوكالة 
«حذر سرا الواليات املتحدة من 
وقوع هجمات نووية على غرار 
١١ ديسمبر ما لم يتم منع وصول 
اليورانيـــوم والبلوتونيوم إلى 

االرهابيني».
  في سياق مواز، كشفت وثائق 
التحقيقات  أخـــرى أن مكتـــب 
الفيدرالي األميركي (إف بي آي) 
طارد ثالثة قطريني اشتبه بأنهم 
كانوا جزءا من هجمات سبتمبر 

.٢٠٠١
  وقالت «ديلي تليغراف» نقال 
عن برقية ديبلوماسية أرسلتها 
السفارة األميركية في الدوحة إلى 

واشنطن بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٠ 
ان القطريني الثالثة «استطلعوا 
األهداف وقدموا الدعم للمتآمرين 
إلى  وكانت لديهم تذاكر ســـفر 
واشنطن عشية تنفيذ هجمات 
١١ ســـبتمبر وغادروا لندن إلى 

نيويورك على منت رحلة للخطوط 
اجلويـــة البريطانية (بريتيش 
إيرويز) قبل ثالثة أســـابيع من 

وقوع الهجمات».
ان  الصحيفـــة    وأضافـــت 
القطريني الثالثة «اجروا عمليات 

استطالع ملركز التجارة العاملي 
في نيويـــورك والبيت األبيض 
ووزارة الدفاع (الپنتاغون) ومقر 
وكالة االستخبارات املركزية (سي 
آي إيـــه) وفي واليـــة فرجينيا 
وتوجهوا بعد عشـــرة أيام إلى 
لوس اجنيليس حيث متركزوا في 
فندق بالقرب من املطار، وخلص 
(إف بي آي) إلى أن ارهابيا مدانا 
سدد تكاليف اقامتهم فيه ودفع 
أيضا ثمن تذاكر الطيران اخلاصة 

بهم».
  ونقلت عن الوثائق السرية «ان 
القطريني الثالثة مشعل الهاجري 
وفهد عبداهللا وعلي الفهد حجزوا 
على منت رحلة اخلطوط اجلوية 
األميركية مـــن لوس اجنيليس 
إلى واشـــنطن في ١٠ ســـبتمبر 
٢٠٠١ لكنهم لم يسافروا على منت 
هذه الرحلة وفـــي اليوم التالي 
اختطف خمسة ارهابيني الطائرة 
نفســـها وكانت من طراز بوينغ 
٧٥٧ وحطموها في مبنى وزارة 

الدفاع األميركية».
  وأضافت «ان القطريني الثالثة 
الطائرة  إلى  وبدال من الصعود 
األميركية غادروا إلى لندن على 
مـــنت رحلة للخطـــوط اجلوية 
البريطانية قبل أن يعودوا إلى 
قطر غير أن موقعهم احلالي غير 
معروف فيما يبحث محققو (إف 
بي آي) عن شخص رابع يدعى 
محمد املنصوري يشتبهون بأنه 
قـــدم الدعم للخليـــة اإلرهابية 
املزعومـــة خـــالل وجودها في 

الواليات املتحدة».
«أن  الصحيفـــة    وذكـــرت 
املنصوري من االمارات العربية 
املتحدة وعاش سابقا في لونغ 
بيتش في لوس اجنيليس لكن 
موقعه احلالي غير معروف أيضا 
وأوصى مســـؤولون أميركيون 
بوضع اسمه على قائمة اإلرهابيني 
الدوليني ألنه يشكل خطرا على 
الواليات املتحدة  فـــي  الطيران 

واخلارج».
  كما كشفت وثائق أخرى أن 
رئيس الوزراء البريطاني السابق 
غوردون براون كان مقتنعا بأن 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
الدن كان على قيد احلياة ويختبئ 
في باكستان وطلب من رئيسها 

آصف علي زرداري قتله.
  وفي سياق آخر، أعلنت منظمة 
سيدني للسالم األسترالية عن 
منح مؤسس موقع «ويكيليكس» 
األسترالي جوليان أساجن ميدالية 
ذهبية نادرة اعترافا بشجاعته 
«االستثنائية» ومبادرته للسعي 

وراء حقوق اإلنسان.
  وأفادت وكالة األنباء األسترالية 
(آي آي بي) ان أساجن سينضم 
إلى مجموعة من الزعماء العامليني 
بينهـــم الزعيم الروحي للتيبت 
الدالي المـــا والرئيس اجلنوب 
إفريقي السابق نيلسون مانديال 
في حمل هذه امليدالية في وقت 
مازالت تثير تســـريبات موقعه 
لوثائق أميركية سرية ردود فعل 

عاملية. 

 الجندي المتهم بتسريبات «ويكيليكس»
  أرسل إلى العراق خالفًا إلرشادات طبيب نفسي

ــؤول عسكري أميركي ان اجلندي    واشنطن ـ يو.بي.آي: كشف مس
األميركي برادلي مانينغ املتهم بتسليم وثائق ملوقع «ويكيليكس» أرسل 
إلى العراق خالفا إلرشادات اخصائي في الصحة العقلية. ونقلت صحيفة 
«واشنطن بوست» األميركية عن املسؤول العسكري الذي لم يتم الكشف 
عن اسمه ان القادة املسؤولني مباشرة عن مانينغ فورت دروم بنيويورك 
قرروا التغاضي عن تقرير اخصائي باألمراض العقلية بشأن وضع اجلندي 
وأرسلوه إلى العراق بصفة محلل استخباراتي عسكري. وقال املسؤول ان 
حتقيق اجليش خلص إلى ان قرار عدم األخذ برأي األخصائي قد يكون 

عامال مساهما في أكبر انتهاكات لشبكة عسكرية سرية منذ عقود. 

 غطاس أرسلته ليبيا للتدرب 
  في إيطاليا ال يجيد السباحة

  لندنـ  يو.بي.آي: كشفت وثائق ديبلوماسية اميركية سرية نشرها موقع 
ويكيليكس أن غطاسا ارسلته ليبيا للتدرب في ايطاليا مع فريق من الضفادع 
البشرية لم يكن قادرا على السباحة. وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» الصادرة 
امس االول إن برقية ديبلوماسية أميركية يعود تاريخها إلى ١٧ فبراير ٢٠٠٩ 
حملت عنوان «الغطاس الذي ال يستطيع السباحة» ذكرت أن احلكومة االيطالية 
«مولت برنامجا لتدريب ضفادع بشرية في روما على الكشف عن املتفجرات 
ــرات حتت املاء». واضافت الصحيفة نقال عن الوثيقة «بعد عدة أيام  والتفجي
ــية مت نقل املتدربني ومن بينهم طالب من  ــن التدريب في الفصول الدراس م
بلدان مختلفة إلى مسبح لتلقي أول تدريب عملي في املياه وطلب منهم املدرب 
ارتداء األقنعة والنزول في اجلانب العميق من املسبح لكن طالبا ليبيا لم يدخل 
املياه». واشارت الوثيقة إلى أن املدرب «توجه إلى الطالب الليبي وقام بوضع 
القناع على وجه ووضع منظم التنفس في فمه ثم دفعه إلى املسبح لكن الطالب 
ــبح مثل حجر وبصق املنظم من فمه بعد أن ابتلع  الليبي غرق في مياه املس
كمية كبيرة من املياه». وذكرت الصحيفة أن املدربني االيطاليني اكتشفوا أنه 
ــتطيع السباحة وكان ابن عم املسؤول الذي اختار املرشحني حلضور  ال يس

الدورة التدريبية وأراد فقط قضاء عطلة في روما». 

 واشنطن تبحث عن ٣ قطريين وإماراتي متورطين في االعتداءات 

 شعار موقع ويكيليكس 

 اعتصام أردني أمام مقر الحكومة:
  «ال البخيت وال سمير .. شعب يطالب بالتغيير» 

 «هيومن رايتس ووتش»: سجن سري
 رئيس حكومة جزائري سابق يدعو  في بغداد يخضع إلمرة المالكي 

  إلى تغيير نظام الحكم في بالده بصورة هادئة

 عّمان ـ أ.ف.پ: اعتصم أكثر من ١٥٠ شخصا 
أمام رئاســــة الوزراء في عمان مطالبني برحيل 
احلكومة األردنية وحل البرملان، وهتف املشاركون 
في االعتصام وأغلبهم شبان وشابات ينتمون 
حلزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسية 
لإلخوان املسلمني في األردن، وحزب البعث العربي 
االشــــتراكي وحزب الوحدة الشعبية باإلضافة 
إلى شــــابات من رابطة املرأة األردنية «التغيير 
التغيير، جينا نطالب بالتغيير» و«ال البخيت وال 
سمير شعب يطالب بالتغيير» و«الشعب يريد 
إسقاط احلكومة الشعب يريد إسقاط النواب» 
و«جينا نطالب بالتغيير» و«التغيير السياسي 

هو مطلبنا األساسي».
  كما هتفوا «طاق طاق طاقية سرقوها احلرامية» 
و«النهج االقتصادي هو اللي ضيع بالدي» و«بدنا 
نرابط عالرابع (الدوار الرابع حيث مقر رئاسة 
الوزراء) حتى متشي املطالب» و«ارفع في سعر 

البنزين وعبي اجليبه باملاليني».
  وحمل املعتصمون أعالما أردنية وفلسطينية 
وأعالم أحزابهم والفتات كتب عليها «الشــــعب 
األردني واعي، ال البخيت وال الرفاعي» و«ال بخيت 

وال سمير الشعب بيطالب بالتغيير».

  إلى ذلك بدأ رئيــــس الوزراء األردني املكلف 
معروف البخيت أمس حوارا مع ممثلي مجلسي 
األعيان والنواب حول «النهج والسياسة العامة» 
حلكومته، فيما يتوقع ان يلتقي قياديني إسالميني 
اليوم، على ما أفاد مصدر مقرب منه. وقال املصدر 
ان البخيت التقى أمس مع رئيس مجلس األعيان 
طاهر املصري ورئيــــس مجلس النواب فيصل 
الفايز ورؤســــاء اللجان والكتل في مجلســــي 
النــــواب واألعيان للتحاور حــــول اإلصالحات 

السياسية».
  وأضاف املصدر الذي فضل عدم الكشف عن 
اسمه ان «رئيس الوزراء املكلف بدأ بحوار يستمر 
يومني حول النهج والسياسة العامة قبيل تشكيل 

حكومته».
  وأشار الى ان لقاءات البخيت ستشمل القيادات 
احلزبية ومؤسسات املجتمع املدني خاصة حزب 
جبهة العمل اإلسالمي وأحزاب يسارية وأخرى 

مستقلة.
  مــــن جهة أخــــرى، قال املصــــدر ان البخيت 
«ينوي فتح جميع ملفات شــــبهات الفساد مبا 
فيها تلك املتعلقة بفترة رئاســــته احلكومة بني 

٢٠٠٥ و٢٠٠٧». 

 عواصم ـ وكاالت: أشـــارت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» أمس إلى وجود مركز اعتقال 
ســـري في بغداد بإدارة قـــوات النخبة األمنية 
اخلاضعة إلدارة املكتب العسكري لرئيس الوزراء 

العراقي نوري املالكي.
  وذكرت املنظمة ان مقابالت ومستندات حكومية 
سريعة حصلت عليها كشفت أنه منذ تاريخ ٢٣ 
نوفمبر ٢٠١٠ ولفترة ثالثة أو أربعة أيام قامت 
الســـلطات العراقية بنقل أكثر من ٢٨٠ معتقال 
إلى موقع سري يقع داخل معسكر العدالة وهو 
قاعدة عســـكرية كبيرة تقع شمال غرب مدينة 

بغداد.
  وأضافت ان هذا املوقع السري يخضع إلدارة 
كل من اللواء ٥٦ املعروف أيضا باسم لواء بغداد 
وجهاز مكافحة اإلرهاب وكالهما يأمتر مبكتب 
رئيس الوزراء وجرت عمليات النقل قبل أيام 
من موعـــد زيارة فريق حتقيـــق دولي يتولى 
الكشف عن ظروف االعتقال في معسكر الشرف 
الواقع داخل حدود املنطقة اخلضراء حيث كان 

السجناء موقوفني.
  وأضافت املنظمة ان موقع االعتقال السري يقع 
ضمن حرم مركز اعتقال قانوني تابع لوزارة العدل 
في معسكر العدالة املعروف باسم «سجن العدالة 

٢» الذي يضم أكثر من ١٠٠٠ معتقل آخر.
  وأشـــارت املنظمة إلى ان اللواء ٥٦ يحتجز 
في موقع االعتقال السري داخل معسكر العدالة 
حوالي ٨٠ من أصل ٢٨٠ معتقال حارما إياهم فرصة 
االتصال مبحاميهم أو ذويهم كما مينع مفتشو 
الســـجون من زيارة القسم اخلاضع لسيطرة 
«اللـــواء » ٥٦ مما يثير مخاوف من احتمال أن 

يكون اللواء ميارس التعذيب بحق املعتقلني.
  تأتي هذه املعلومات على أبواب القمة العربية 
التي ســـتعقد الشـــهر املقبـــل. واذا لم حتبط 
اضطرابات الشرق االوســـط خطط استضافة 
العراق ألول قمة للجامعة العربية في عقدين ما 
يعطي حلكومته التي يتزعمها الشيعة فرصة 

العادة دمج البلد في العالم العربي. 
   كمـــا أن اجتماع الزعماء العرب يوفر أيضا 
هدفا للمتمردين االســـالميني الســـنة أو رجال 
امليليشيات الشـــيعة الذين يحاولون تقويض 
رئيس الوزراء نوري املالكي وســـيصبح اول 
اختبار حقيقي الستعداد العراق للدفاع عن نفسه 

بعد انسحاب القوات األميركية هذا العام.
   وتظهـــر التفجيرات االخيرة التي قتل فيها 
أكثر من ١٥٠ شخصا وأصيب ٥٠٠ آخرون املشاكل 
التـــي تواجه بغداد فـــي محاربة مترد ضعفت 
شوكته لكنه مازال مستمرا بعد ثماني سنوات 
من الغزو الذي قادته الواليات املتحدة لالطاحة 

بصدام حسني.
   وقـــال وزير اخلارجية هوشـــيار زيباري 
لـ«رويتـــرز» في مقابلة انه لن يصف ذلك بأنه 
مغامرة لكنه حتد أكثر من أي شيء آخر. وأضاف 
زيباري ان العراق والعرب يحتاجون الى هذه 
القمة وانها مهمـــة ومتثل حتديا للعراق لكنها 

مهمة.
   غير ان حدوث هجوم كارثي من جانب مهاجمني 
انتحاريني او متشـــددين يطلقون صواريخ أو 
قذائف مورتر ميكن ان ميثل انتكاســـة جلهود 
العراق املستمرة منذ ســـنوات الثبات انه في 

الطريق الى استقرار أفضل. 

 اجلزائـــر ـ يو.بي.آي: دعـــا رئيس احلكومة 
اجلزائرية األســـبق أحمد بن بيتـــور إلى تغيير 
نظام احلكم في بالده لكـــن بصورة هادئة على 

خلفية ما يحصل اآلن في دول عربية عدة.
  وقال بن بيتور، في نـــداء وجهه للجزائريني 
أطلق عليه اســـم «بيان من أجل جزائر جديدة» 
نشـــر أمس، «إن التجارب األخيـــرة في اجلزائر 
وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة إلعداد 
احملاور الكفء للتعامل مع الســـلطة التي تدير 
ظهرها ولشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى 
ولو بالعنف». يشار إلى أن بن بيتور هو خبير 
اقتصادي ومالي دولي وكان أول رئيس حكومة 
يعينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد وصوله 
الى احلكم العام ١٩٩٩ لكنه استقال منها بعد اتهامه 

بوتفليقة مبمارسة التسلط.
  وشدد بن بيتور على «األهمية العاجلة لتغيير 

نظام احلكم في هدوء وسكينة».
  وأكد أن التغيير الذي ينشده هو «تغيير نظام 
احلكم وليس تغيير األشخاص فقط والهدف هو 
حتقيـــق دميوقراطية عصرية مع مؤسســـات ال 
تخضع ملزاج األفراد وتشجيع وصول جيل جديد 
من الكوادر ذات الكفـــاءة والنزاهة ملركز القيادة 

السياسية وفي كل مستويات السلطة».
  ودعا إلى «ضرورة قيام اجلزائريني بتوفير جو 
احلريـــات الدميوقراطية من خالل املطالبة برفع 
حالة الطوارئ وفتح املجال السياســـي للسماح 
بإنشـــاء أحـــزاب جديدة وفتح وســـائل اإلعالم 

الثقيلة (التلفزيون واإلذاعة)» والتي تســـيطر 
عليها احلكومة.

  وكمرحلـــة ثانية دعا بن بيتـــور إلى «وضع 
أجندة سياســـية من أجل اإلنقـــاذ واالنتقال إلى 
جمهورية جديدة من خالل مجيء نظام حكم جديد 
وتنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور 
جديـــد دميوقراطي وتنظيم انتخابات رئاســـية 

وتشريعية مسبقة».
  واقترح أن تكـــون «حكومة اإلنقاذ واالنتقال 
متكونة من فريق كفؤ ميثل مختلف أطياف املجتمع 
ليســـهر على وضع وتنفيذ برنامـــج اقتصادي 

واجتماعي واضح املعالم».
  ودعا بـــن بيتور اجليش واألجهـــزة األمنية 
إلى «املشـــاركة إلى جانب الفاعلني السياســـيني 
واالقتصاديني واملثقفني ووسائل اإلعالم بالتزام 
ال رجعة فيه ملرور البـــالد إلى عهد دميوقراطي 
يســـمح في كل خطوة يخطوهـــا املجتمع املدني 
للمؤسســـات والهيئات اجلمهورية بأن تستعيد 

أماكنها الطبيعية املشروعة».
  كما دعا إلى «إنقاذ موارد اجلزائر بفرض األحكام 
املؤسساتية الستخدام إيرادات احملروقات التي يجب 
أن يخصص اجلزء األول منها لصندوق األجيال 
القادمة واجلزء الثاني لفائدة استثمارات هامة للمدى 
البعيد فـــي قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحة 
والتربية وجزء ثالث لترقية وإعادة تأهيل الوظيفة 
العمومية تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي إلعادة 

بناء الدولة واملدرسة واالقتصاد». 

 فرنسا تبرر استخدام إليو ماري
  لطائرة يملكها قريب لبن علي

  
  باريسـ  أ.ف.پ: برر الوزير الفرنسي للعالقات مع البرملان باتريك 
اولييه امس استخدامه لطائرة خاصة مع صديقته وزيرة اخلارجية 
ميشيل اليو ماري في تونس في ديسمبر، مؤكدا ان مالكها ليس من 
املقربني من بن علي بل «تعرض للنهب» من قبلهم. وقال اولييه في 
اتصال هاتفي مع محطة «آر تي ال» ان «ميالد وهو صديقنا وميلك 
شركة خاصة للطيران اسمها نوفيلير عرض علينا عند وصولنا الى 
تونس ان تقلنا طائرة الى طبرقة خالل عشرين دقيقة بدال من التوجه 
اليها بسيارة في رحلة تستغرق ساعتني على طرق جبلية». واضاف 
ان «ميالد هو ضحية لعصابة بن علي. بالتأكيد كان يعرف الرئيس 
بن علي لكنه صنع ثروته بيديه ونهبه الطرابلســـي الذي اخذ قبل 
اشهر ٢٠٪ من شركته التي كان (ميالد) ميلكها بالكامل وكان يطالبه 
بأن يصبح رئيس الشـــركة». وكان مكتب اليو ماري برر استخدام 
وزيرة اخلارجية الطائرة، مشددا على ان ميالد لم يكن من املقربني 

من بن علي بل هؤالء استولوا على ٢٠٪ من شركته. 

 محكمة أميركية تؤيد حكمًا بالسجن المؤبد 
في مخطط الغتيال بوش

  
  واشنطنـ  رويترز: أيدت محكمة استئناف أميركية حكما بالسجن 
املؤبد على مواطن أميركي ادين عام ٢٠٠٥ بالتخطيط الغتيال الرئيس 
األميركي في ذلك الوقت جورج بوش وبالتآمر مع تنظيم القاعدة.

  ورفضت محكمة االســـتئناف األميركية الدائرة الرابعة ومقرها 
فرجينيا اول من امس دفوع محاميي احمد ابو علي ألن احلكم غير 

منطقي وينتهك مواد دستورية مختلفة.
  وولد ابو علي في تكساس وعاش في ضاحية فولز تشيرش في 
واشنطن وألقي القبض عليه عام ٢٠٠٣ حني كان يدرس في جامعة 
باململكة العربية السعودية ووضع رهن االحتجاز باململكة ملدة ٢٠ 

شهرا قبل ان يعاد الى الواليات املتحدة ليواجه احملاكمة. 

 القمة العربية أول اختبار عالي المستوى لقدرات العراق األمنية 

(أ.ف.پ)   الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح يلقي كلمته امام اجتماع مشترك ملجلسي النواب والشورى أمس 

 «القاعدة» تعدم ضابطاً كبيراً في االستخبارات اليمنية 

 صالح يستبق مظاهرات اليوم بإعالن عدم ترشحه ورفضه التوريث 
 صنعـــاء ـ وكاالت: في مبادرة 
الداخلية  جديدة لتهدئة األوضاع 
على الساحة السياسية باجلمهورية 
اليمنية، ومستبقا خروج املظاهرات 
الداعية لرحيله اليوم، أعلن الرئيس 
علي عبداهللا صالـــح عن جتميد 
الدســـتورية  التعديالت  إجراءات 
املنظورة حاليـــا مبجلس النواب 
اليمنـــي حتى يتم التوافق عليها، 
والتي كانت محـــل جدل حاد بني 
احلزب احلاكم واملعارضة باليمن، 
كذلك قرر تأجيل االنتخابات النيابية 
التي كان من املقرر اجراؤها يوم ٢٧ 

أبريل القادم حلني التوافق.
   كما أعلن في كلمة له أمس أمام 
اجتماع مشـــترك ملجلسي النواب 
أنه لن يرشح نفسه  والشـــورى 
النتخابات الرئاسة املقبلة، وأنه ضد 

مبدأ توريث منصب الرئاسة.
   ودعا صالح اللجنة الرباعية 
(التـــي متثـــل احلـــزب احلاكـــم 
واملعارضة مناصفة) إلى استئناف 
احلوار الوطني، كما دعا إلى فتح 
السجل االنتخابى ملن بلغوا السن 
القانونية وشطب األسماء التي ال 
ينطبق عليها القانون، وجدد دعوته 
للمعارضة اليمنية إلى املشـــاركة 
في حكومة وحدة وطنية.  وفيما 

إال أن ذلـــك ال مينع من أن التجمع 
احلاشد املعارض سينظم كما هو 

مخطط له اليوم.
   وقال محمد السعدي األمني العام 
املساعد حلزب اإلصالح اإلسالمي إن 
احلزب يعتبر هذه املبادرة إيجابية 
وينتظر خطوات ملموسة مقبلة 
مشـــيرا إلى أنه بالنسبة للتجمع 
احلاشد املقرر غدا فانه سيعقد كما 

هو مخطط وسيكون منظما.
أعلـــن تنظيم قاعدة    ميدانيا، 
اجلهاد في جزيرة العرب عن إعدام 
ضابط كبير في االستخبارات اليمنية 
كان قد اختطفه مبحافظة صعدة 
شـــمال اليمن في نهاية أغسطس 
املاضي. وبـــث التنظيم على احد 
املواقع التابعة للجماعات األصولية 
«صدى املالحم» شـــريطا مصورا 
إلعدام الضابط علي احلسام نائب 
مدير جهاز األمن السياسي مبحافظة 
صعده شـــمال اليمن القريبة من 

احلدود السعودية.
  وكان التنظيم أعلن مسؤوليته 
عن اختطاف احلسام وطلب مبادلته 
باثنني من قياداته هما حسني التيس 
ومشهور االهدل اللذين اعتقال من 
قبل احلوثيني بصعدة ومت تسليمهما 

للسلطات األمنية اليمنية. 

يتعلق بالرئاسة، قال صالح «سنقلع 
عداد الرئاسة بدال من تصفيره، وال 
متديد وال توريث، وما يتردد عن 

ذلك اسطوانة مشروخة».
   وفى سياق آخر، أكد الرئيس 
اليمني فـــي كلمته الرفض الكامل 
الفوضى والتخريب، في  لدعوات 
حني قال «إن من حق املواطن حمل 
الســـالح حلماية نفسه، ولكن لن 

نسمح بالفوضى والتخريب».
   يذكر أن كلمة الرئيس صالح 
أمام مجلسي النواب والشورى أمس 
جاءت قبل يوم واحد من الدعوة 
التي وجهها حتالف أحزاب اللقاء 
املشـــترك (املعارضة الرئيســـية 
باليمـــن) إلى أنصاره وشـــركائه 
لتنظيم مهرجانات خطابية اليوم 
على مستوى محافظات اجلمهورية 

اليمنية للتنديد مبمارسات احلزب 
احلاكم وكذا املطالبة بالتغيير ووقف 
الدســـتورية  التعديالت  إجراءات 
املنظورة حاليا أمام مجلس النواب 

اليمني.
  لكن حزب االصالح وهو أكبر 
حـــزب معـــارض وصـــف حزمة 
التنازالت التي قدمها الرئيس اليمني 
علي عبداهللا صالح، بأنها ايجابية 


