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الجزائر تحشد 20 ألف شرطي لمواجهة مسيرة المعارضة
»التنسيقية« تتحدى منع التظاهر في العاصمة.. وفصائل معارضة تمتنع عن المشاركة

أميركا تخفض عقوبة طباخ بن الدن إلى عامين

متظاهرون جزائريون جتمعوا أمس األول أمام السفارة املصرية تضامنا مع مطالب الشعب املصري

اجلزائر � يو.ب���ي.آي: بدأت احلكومة 
اجلزائرية في حش���د أكثر م���ن 20 ألف 
شرطي ملواجهة املسيرة التي دعت إليها 
»التنس���يقية الوطنية من أجل التغيير 
والدميوقراطية« غدا للمطالبة بإصالحات 
سياسية واسعة على غرار ما يحدث في 

تونس ومصر.
وذكرت وس���ائل إعالم جزائرية أمس 
أن الس���لطات األمني���ة اتخذت مجموعة 
من اإلجراءات األمنية حتسبا ألي انزالق 
ميكن أن يحدث في املس���يرة املزمعة غدا 
حيث عززت مختل���ف املراكز والوحدات 
األمنية بالعاصم���ة بالعناصر واآلليات 

والوسائل.
لكن بع���ض أطياف املعارضة رفضت 
االنضمام إلى املسيرة املرتقبة مثل جبهة 
القوى االشتراكية وحركة اإلصالح الوطني 
باإلضاف���ة إلى منظمات حقوقية وأخرى 

ثقافية.
وقال رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع 

عن حقوق اإلنس���ان بوجمعة غشير ل� 
»يونايتد برس انترناشونال« إن »الرابطة 
لن تشارك في املسيرة ألنها لم تستشر وألن 
أصحاب املبادرة لم يوضحوا أهدافهم وال 
ميلكون برنامجا جادا فضال عن أن املسيرة 

ال تلبي مطالبنا في التغيير«.
وقد أعلنت »التنسيقية الوطنية من أجل 
التغيير والدميوقراطية« عدم تراجعها عن 
تنظيم مسيرة الغد ورفضت ما وصفته 
»بسياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير 

دميوقراطي في البالد«.
وتقول التنسيقية إن اإلرهاب يضرب 
مناطق أخرى من البالد كواليات تيزي اوزو 
والبويرة وبومرداس ويسمح فيها تنظيم 
املسيرات بينما العاصمة اجلزائرية آمنة 
ومينع فيها تنظيم املس���يرات.في اشارة 
الى منع مس���يرة مماثلة الشهر املاضي 
قام بها »ح���زب التجمع من أجل الثقافة 
والدميوقراطية« املعارض وسط العاصمة 
اجلزائرية ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا 

و8 من عناصر الشرطة.
إلى ذلك منعت السلطات األمنية تنظيم 
جتمع مس���اء أمس األول أمام الس���فارة 
املصرية في اجلزائر إلعالن دعمها ملطالب 
الشعب املصري. فأغلقت قوات األمن الطرق 
املؤدية إلى السفارة ومنعت املتضامنني من 
املرور وأجبرتهم على التجمع في الساحة 
الواقعة أسفل السفارة بحي حيدرة الراقي 

بأعالي العاصمة.
وردد املتضامن���ون الذين لم يتجاوز 
عددهم املائة ش���عارات معادية للرئيس 
املصري مثل »الشعب اجلزائري واملصري 

إخوة«. 
كما رددوا هتافات معادية لنظام الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة ودعوه إلى الرحيل 

هو أيضا.
وقال الناش���ط السياس���ي األكادميي 
فضيل بومالة املعروف بانتقاده الشديد 
لبوتفليقة ان التنس���يقية قررت تنظيم 
وقفة كل أس���بوع أمام السفارة املصرية 

حتى حتقيق مطالب الشعب.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية اجلزائرية 
أصدرت قرارا بحظر التجمعات واملسيرات 
بالعاصمة اجلزائرية منذ أحداث يونيو 
2001، أى منذ مسيرة حركة »العروش« 
احملس���وبة على تيار الدميوقراطيني في 
منطقة القبائل والت���ي أدت حينذاك الى 
انزالقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح 
العشرات والقبض على مئات املتظاهرين، 
وجاءت احتجاجا عل���ى تهميش منطقة 

القبائل ونقص اخلدمات بها.
وكان الرئي���س اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة قد كلف خالل ترؤسه اجتماع 
مجلس الوزراء مؤخرا بالشروع فورا في 
صياغة النصوص القانونية التي ستتيح 
للدولة مواصلة مكافحة اإلرهاب في اطار 
قانوني مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارئ 
في اقرب اآلجال واملفروضة منذ شهر فبراير 
عام 1992 لكنه رفض السماح باملظاهرات 

في اجلزائر العاصمة.

»الشورى البحريني«: الميثاق الوطني
خطوة متقدمة نحو ديموقراطية حقيقية

 املنام���ة � كونا: أكد رئيس مجلس الش���ورى 
البحريني علي الصالح ان ميثاق العمل الوطني 
الذي مت إقراره قبل 10 سنوات شكل نقلة حضارية 
وخطوة متقدمة نحو دميوقراطية حقيقية ومشاركة 

فعلية في إدارة مملكة البحرين.
 وقال الصالح في كلمة له خالل افتتاحه فعالية 
»حوار امليثاق الوطني« الذي ينظمه معهد البحرين 
للتنمية السياس���ية أمس ان ما حققته البحرين 
في ظل ميثاق العمل الوطني على صعيد احترام 
احلريات واحلقوق وحمايتها وإرساء مبادئ العدالة 
واملساواة وتعزيزها هو محل فخر واعتزاز املواطنني 

جميعا.
 وأضاف ان ما حققت���ه البحرين خالل العقد 
املنصرم من شراكة سياسية حقيقية لكل بحريني 
من خالل املؤسسات الدستورية رافقها أيضا شراكة 
اقتصادية تهدف إلى حتقي���ق املزيد من الرخاء 

والتنمية لكل املواطنني.
 وشدد الصالح على ان شراكة التنمية املستدامة 
ال ميكن ان تتحقق أال في ظل األمن واحترام القانون 

والعمل بشكل مشترك لبناء االقتصاد الوطني.
 من جهته قال مستشار ملك البحرين لشؤون 
اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية 
السياسية نبيل احلمر ان عهد امليثاق حقق اجنازات 
كبيرة على جميع األصعدة حيث مت إنشاء اجلمعيات 
السياسية واألهلية وتوس���يع هامش احلريات 

وإطالق العديد من وسائل اإلعالم.
 وأض���اف احلمر ان البحرين ش���هدت خالل 
السنوات ال� 10 املاضية حراكا سياسيا ودميوقراطيا 
كبيرا متثل في إجراء ثالث دورات انتخابية عكست 
مقدار الشفافية واحلرية فيها كما انه خالل عهد 
امليثاق أنتجت ثالثة مجالس وطنية اس���تطاعت 

ان تعكس توجهات املواطن البحريني.

ناشطون سعوديون يتقدمون بطلب لتأسيس أول حزب سياسي
الري����اض � يو.ب����ي.آي: تق����دم عدد من 
الناشطني الس����عوديني بطلب إلى الديوان 
امللكي للترخيص ل� »حزب األمة اإلسالمي« 
كأول حزب سياسي في اململكة التي حتظر 

األحزاب.
وقال الش����يخ محمد بن غامن القحطاني 
عضو اللجنة التنس����يقية للحزب في بيان 
انه مت تقدمي الطلب الى الديوان امللكي أمس 
االول، وأض����اف ان اإلعالن عن احلزب جاء 
»استجابة طبيعية لتطور األوضاع السياسية 
في املنطقة وتطور العمل السياسي في اململكة، 
وق����د آن األوان إلقرار احلقوق السياس����ية 
العامة واملسارعة إلقرار  وإطالق احلريات 
حق الش����عب في انتخاب مجلس الشورى 
وتهيئة التشريعات لتنظيم كل هذه احلقوق 

السياسية«.
وجاء في طلب الترخيص أن مهمة احلزب 
ممارسة »دوره كإحدى مؤسسات املجتمع 

املدني في التعبير عن إرادة األمة في اإلصالح 
السياسي الشعبي السلمي والعمل من أجل 
الدف����ع باجتاه النهضة الش����املة من خالل 
تفعيل دور املجتمع وقيامه مبس����ؤولياته 

وواجباته«.
وقدم املؤسس����ون للملك عبداهلل رؤية 
احلزب اإلصالحية وأسماء الهيئة التأسيسية 
وهم: أحمد بن سعد آل غرم الغامدي أستاذ 
جامعي بجامعة أم القرى، سعود بن أحمد 
الدغيثر )ناشط سياسي(، فيصل بن عبداهلل 
الفواز الزعبي )ناش����ط سياسي( والشيخ 
عبدالعزيز محمد الوهيبي )محام وناشط 
سياس����ي(، عبد الكرمي بن يوسف اخلضر 
)أس����تاذ جامعي( ومحمد بن حسني الغامن 
القحطاني )رجل أعمال( والشيخ محمد بن 
سعد بن محمد آل مفرح )رجل أعمال( ووليد 
محمد عبداهلل املاجد )مح����ام ودكتور في 
القانون( ومحمد بن ناصر الغامدي )ناشط 

سياسي(.
وجاء في البيان التأسيس����ي أن إنشاء 
احلزب جاء »ليسهم في دفع حركة اإلصالح 
السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب 
كل على اختالف مكوناته كل ذلك على ضوء 
الكتاب والس����ّنة وس����ن اخللفاء  هدايات 

الراشدين في باب سياسة األمة«.
ومن أبرز مبادئ احلزب »حق األمة في 
اختيار احلكومة اختيارا حرا مباشرا، وأن 
تكون البيعة للس����لطة بيع����ة على الرضا 
واالختيار ب����ال إكراه وال إجب����ار من األمة 
أو م����ن ميثلها متثيال حقيقي����ا من نوابها 

وعرفائها«.
كما يدعو البيان التأسيسي الى انتخاب 
أعض����اء مجلس الش����ورى ف����ي انتخابات 
ح����رة والى الرقاب����ة على األم����وال العامة 
ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من العمل 
بالتجارة خالل قياهم مبسؤولياتهم في إدارة 

شؤون الدولة. ويطالب احلزب بالفصل بني 
السلطات واملؤسسات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية واملالية وضمان استقالل القضاء 
وضمان ش����موليته ومرجعيته الش����رعية 
وعدم خضوعه للس����لطة التنفيذية إداريا 

أو ماليا.
كما يطالب باحترام »حقوق اإلنس����ان 
األف����راد  حري����ات  وحماي����ة  وكرامت����ه 
وخصوصياتهم في مساكنهم واجتماعاتهم 
واتصاالتهم وعدم التجسس عليهم أو انتهاك 
حرماتهم وإرجاع املظالم واحلقوق املغصوبة 
ألصحابها وحتقيق العدل واملساواة وتكافؤ 
الفرص للجميع في الوظائف العامة وأمام 
القضاء«. ويدعو الى »النهوض بدور املرأة 
في املجتمع وتعزيز دورها اإليجابي وإقرار 
كل حقوقها الشرعية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادي����ة والعلمية واملهنية والعناية 

باإلنسان«.

القذافي يستخدم القروض 
الستعراض العضالت عالمياً

طرابلس � رويترز: قدمت ليبيا 
قروضا تتجاوز ملي����اري دوالر 
لعشرات احلكومات في شتى أنحاء 
العالم وفقا لوثيقة داخلية تظهر 
طموحاتها الديبلوماسية وكفاحها 

الستعادة الديون.
الليبية  الق����روض  وتس����لط 
اخلارجي����ة الضوء أيض����ا على 
محاوالت ليبيا قبل خروجها من 
العزل����ة الدولية قبل نحو س����ت 
إثارة غيظ واشنطن من  سنوات 
خالل إقراض خص����وم للواليات 
املتح����دة مثل نيكاراغ����وا وكوبا 

ويوغوسالفيا السابقة.
وقال ديرك فانديوال الباحث في 
شؤون ليبيا بكلية دارمتاوث في 
الواليات املتحدة كانت تلك فترة: 
كان )الزعيم الليبي معمر القذافي 
يبحث خاللها عن اي شيء ميكن 

أن يفسد اخلطط.
وتقول الوثيق����ة التي أعدتها 
إلى  وزارة اخلارجي����ة وقدم����ت 
املؤمترات الشعبية وهي الهيئات 
التش����ريعية األساسية في البالد 
إن ليبي����ا منحت قروضا حلوالي 
40 دولة قيمتها اإلجمالية 2.197 

مليار دوالر.
واضاف����ت أنه بنهاي����ة 2009 
استعادت ليبيا 1.302 مليار دوالر 
لتبقى ديون بقيمة3.231 مليارات 
دوالر بعد حساب الفوائد. وأكبر 
املدينني لليبيا املذكورين في الوثيقة 
السودان الذي تبلغ ديونه االجمالية 

لها 1.287 مليار دوالر متثل جزءا من 
ديون اخلرطوم اخلارجية االجمالية 

البالغة نحو 40 مليار دوالر.
وقال مريال أوور وزير الدولة 
بوزارة املالية واالقتصاد الوطني 
السودانية لرويترز »نسعى لإلعفاء 
من جميع القروض )التي حصل 
عليها الس����ودان( ألننا نعتقد أن 
الس����ودان  احلكومت����ني، حكومة 
وحكومة جنوب السودان املرتقبة، 
لن تكونا قادرتني على سداد تلك 

القروض في املستقبل القريب«.
وكثي����ر من الق����روض بدون 
فوائد الس����يما تل����ك التي منحت 
لدول افريقية وعربية، لكن جانبا 
كبيرا من الديون حصلت عليه دول 
بعيدة. وتضمنت الوثيقة � التي ال 
حتدد مواعيد منح تلك القروض - 
قائمة بالقروض التي حصلت عليها 
پولندا واملجر ويوغوسالڤيا السابقة 
وباكستان وكوبا ونيكاراغوا التي 
تدين لليبيا حاليا مببلغ 302.12 

مليون دوالر.
ويعود هذا القرض على ما يبدو 
إلى الثمانينيات عندما كان متمردو 
جبهة التحرير الساندينية - الذين 
خاض����وا حربا أهلي����ة ضد قوات 
دعمتها الواليات املتحدة - يديرون 

الدولة األميركية الالتينية.
وقال فانديوال »أظن أن هدف 
هذا الوحيد كان إثارة غيظ الواليات 
املتحدة من خالل دعم بلد معارض 

للمصالح األميركية«.

العشائر األردنية تتجاوز الخطوط الحمراء 
باتهامها الملكة رانيا بـ »الفساد«

)أ.ف.پ( شخصيات عشائرية تهنئ رئيس احلكومة اجلديد معروف البخيت بعد تشكيل احلكومة 

عّمان � أ.ف.پ: أخذ التذمر في 
األردن منحى جديدا بتوجيه كبرى 
العشائر األردنية، التي تعتبر دعامة 
للنظام، نقدا مباشرا غير مسبوق 
للملكة رانيا عقيلة العاهل األردني 
امللك عبداهلل الثاني واتهامهم لها 
ب� »الفساد«. وطالبت 36 شخصية 
تنتمي الى كبرى العشائر التي متثل 
العمود الفق����ري للدولة األردنية 
مؤخرا في بيان من امللك عبداهلل 
»باألمر الى إعادة أراضي اخلزينة 
واملراعي وامليري الى ما كانت عليه 
قبل تطويبها وإعادة كل ما صار 
باسم أسرة آل ياسني )أسرة امللكة 
رانيا( الى خزينة الشعب األردني 
الن هذا ملك للشعب«، متجاوزين 
بذلك اخلطوط احلم����راء في بلد 
يعاقب فيه كل من يطيل اللسان 
ضد أي فرد من أفراد العائلة املالكة 
بالس����جن ملدة قد تصل الى ثالث 
س����نوات. ولم يصدر أي تعليق 
حول هذا املوض����وع من الديوان 
امللكي األردني. وقال محلل أردني 
ان »أحداث تونس ومصر منحت 
األردنيني الشجاعة للقول وبشكل 
علني أشياء كانوا يتهامسون بها 
منذ مدة«. وأض����اف احمللل الذي 
فّضل عدم الكش����ف عن اسمه ان 
»اخلوف متشابه الى حد كبير عند 
الشعوب العربية بسبب أنظمتها 
السلطوية، لكن احلال تغير اآلن 

وأصبحت األنظمة هي التي تخاف 
شعوبها«. من جهته، اكد احد ابناء 
العش����ائر األردنية، فضل  كبرى 
عدم الكشف عن اسمه ان »بعض 
العشائر تعرضت للضغط منذ عدة 
أيام من قبل السلطات التي حذرتها 
للتنبه مما تقول لوسائل اإلعالم 
العاملي����ة«. وأضاف »مازلنا ندين 

بالوالء الى العرش الهاشمي، لكننا 
نأمل م����ن امللك عبداهلل ان يوقف 
جتاوزات زوجت����ه وعائلتها واال 
سيصبح العرش في خطر«. وكانت 
العشائرية األردنية  الشخصيات 
حذرت في بيانها من خطورة هذه 
األوضاع، وقالت »إننا مقبلون على 
وصول الطوفان التونسي واملصري 

الى األردن عاجال أم آجال شئنا أم 
أبين����ا، وان أي نظرة ملا حدث في 
تونس ومصر جند ان قمع احلرية 
ونهب املال والتدخل في السلطة ملن 
ليس له سلطات دستورية والفساد 
ورعايته واهانة الكرامة، هي احملرك 
الرئيسي مع سائر احملركات لهذه 

الشعوب«.

انتحاري باللباس المدرسي
يقتل 27 جندياً باكستانياً

الهند وباكستان تستأنفان 
مفاوضات السالم 

بيش����اور � أ.ف.پ: قتل ما ال يقل عن 27 جنديا باكستانيا امس 
االول في اعتداء نفذه »فتى« انتحاري يرتدي اللباس املدرس����ي في 
مركز للجيش بشمال غرب البالد التي تشهد موجة من االعتداءات 
تنفذها حركة طالبان املتحالفة مع القاعدة. وتبنت طالبان على الفور 
العملية االنتحارية. ووقع االعتداء في معسكر في مدينة ماردان اثناء 
استعراض القوات صباح امس االول وقال عبداهلل خان الضابط في 
شرطة ماردان في اتصال هاتفي بفرانس برس ان »االنتحاري كان 
فتى وكان يرتدي اللباس املدرسي«. وقال مسؤول كبير في اجليش 
طالبا عدم كش����ف اسمه »قتل 27 شخصا واصيب عشرون اخرون 
بج����روح«. اما عبداهلل خان، فافاد عن س����قوط 19 قتيال »جميعهم 
جنود«. واكد مسؤول اخر في اجليش لفرانس برس ان »االنتحاري 
كان فتى يرتدي زيا مدرس����يا«. وتقع ماردان قرب املناطق القبلية 
املمتدة ش����مال غرب باكستان على احلدود االفغانية، والتي تعتبر 
معقال حلركة طالبان باكستان واملعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في 

العالم وقاعدة خلفية مهمة لطالبان افغانستان.

نيودله����ي � أ.ف.پ: نقلت قن����اة »ان دي تي في« االخبارية عن 
مصادر في احلكومة الهندية امس ان الهند وباكستان ستستأنفان 
مباحثاتهما الرس����مية ضمن عملية الس����الم املعلقة منذ اعتداءات 
بومباي نهاية 2008. وبحسب القناة فان القرار اتخذ اثناء لقاء بني 
وزيرة الدولة الهندية للش����ؤون اخلارجية نيروباما راو ونظيرها 
الباكستاني سلمان بشير مساء االحد املاضي في تيمفو عاصمة بوتان، 
على هامش قمة اقليمية. وكان ذلك اول اتصال على هذا املس����توى 
بني البلدين منذ يوليو املاضي وبحسب بيان مشترك صدر االثنني 
املاضي فان املسؤولني »اتفقا على ضرورة قيام حوار بناء بني الهند 

وباكستان من اجل تسوية كل املسائل العالقة«.

واشنطن: الخطر األمني »في أعلى مستوى« منذ 9/11 والعولقي األخطر على أمننا 
واشنطن � أ.ف.پ � رويترز: أعلنت وزيرة 
االمن الداخلي االميركية جانيت نابوليتانو 
خالل جلسة استماع في الكونغرس ان خطر 
ش����ن اعتداء على الواليات املتحدة هو »في 
اعلى مستوى له« منذ اعتداءات 11 سبتمبر 

.2001
 وقالت »لقد حققن����ا بالطبع الكثير من 
التقدم جلعل بلدنا اكثر امانا ضد االرهاب منذ 

11 سبتمبر ولكن التهديد مازال قائما«.
 واضافت »بش����كل من االشكال، التهديد 
حالي����ا قد يكون في اعلى مس����توى له منذ 
االعتداءات التي وقعت قبل عشر سنوات«، 
وأوقعت اعتداءات 11 س����بتمبر 2001 حوالي 

ثالثة آالف قتيل.
 واعتبرت نابوليتان����و أمام جلنة االمن 
الداخلي في مجلس النواب ان القاعدة »مازالت 

تشكل تهديدا للواليات املتحدة بالرغم من ان 
مصادرها قد ضعفت«.

 واشارت الى ان القاعدة واحلركات املتطرفة 
»تش����دد أكثر وأكثر عل����ى جتنيد أميركيني 
وغربيني لتكليفهم القيام بهذه االعتداءات«.

 وأوضح����ت ان »هذه املجموعات حتاول 
جتنيد أشخاص لهم عالقات قوية مع الغرب 
ولكن ضعيفة مع املجموعات االرهابية الن هذا 

االمر قد تغفل عنه اجهزة املخابرات«.
 ومن ناحيته، اعتبر مدير مركز مكافحة 
االرهاب االميركي مايكل ليتر في نفس اجللسة 
ان تنظيم قاع����دة اجلهاد في جزيرة العرب 
واحد قادته االمام االميركي اليمني املتطرف 
ان����ور العولقي ميثل حالي����ا »اخلطر االكبر 
لشن اعتداءات على الواليات املتحدة«، و»أن 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قد يكون 

بنظري اكبر خطر على امن الواليات املتحدة 
الداخلي«.

 واوض����ح ان العولقي وتنظيمه »جنحا 
في جتديد عملهما جلعل عملنا اكثر تعقيدا«، 
وقال ان العولقي يشكل خطرا على الواليات 
املتحدة بسبب تاثيره على اتباعه سواء داخل 

الواليات املتحدة او خارجها.
 وتابع ان العولقي »هو بالتاكيد الداعية 
الناطق باإلجنليزية االكثر شهرة وهو يتحدث 
مباش����رة الى )اتباعه( هن����ا على االراضي 
االميركية«. واعتبر ان »ثمة اخرين يثيرون 
قلقنا ايضا، لكنني اعتقد ان العولقي رمبا لديه 
اكبر جمهور على االنترنت. وهذا ما يجعله 

االهم« بني املخاطر على الواليات املتحدة.
 م����ن جانبه، قال النائ����ب مايك روجرز 
لرويترز »نعرف اننا ال ميكننا ان نحافظ على 

معدالت النمو في املجتمع املخابراتي بالطريقة 
التي قمنا بها خالل العقد املاضي«.

 وقال روجرز »بعد عش����رة أعوام على 
هجمات س����بتمبر لدينا زيادات ضخمة في 
االنفاق على املخابرات وس����نقوم مبراجعة 
ما كنا عليه وما نحن عليه االن وما سنقوم 
بإعادة النظر فيه«، حيث كش����فت احلكومة 
األميركية العام املاضي أنها أنفقت أكثر من 
80 مليار دوالر على املخابرات في العام املالي 

2010 أي ضعف ما أنفقته في 2001.
وبرز اسم العولقي، الذي يعتقد انه يختبئ 
في جبال شبوة وس����ط اليمن حيث يتمتع 
بحماية قبلية، العام املاضي بعد ان تبني انه 
كان على اتصال وثيق بامليجور نضال حسن 
الطبيب النفسي العسكري االميركي املتحدر 
من اصل فلسطيني واملتهم باطالق النار على 

زمالئه في ثكنة فورت هود في تكساس، ما 
اسفر عن 13 قتيال. 

من حهة أخ����رى، أف����ادت وزارة الدفاع 
األميركية بأنه مت تخفيض مدة عقوبة السجن 
التي يقضيها الطباخ السابق ألسامة بن الدن 
بسجن غوانتانامو أمس األول إلى عامني فقط 
من 14 عاما مبوجب اتفاق على اإلقرار بالذنب 

مازالت تفاصيله محاطة بالسرية.
وكان تخفيض فترة العقوبة متوقعا بعدما 
دفع السجني السوداني إبراهيم القوصي الذي 
كان في وقت من األوقات حارسا شخصيا البن 
الدن بأن����ه مذنب أمام محكمة جرائم احلرب 
األميركي����ة في القاع����دة البحرية في خليج 

غوانتانامو بكوبا.
وكانت محكمة أميركية قضت في أغسطس 
بسجن القوصي 14 عاما دون ان يكون له حق 

حس����اب ثمانية أعوام ونصف العام قضاها 
محتجزا في معتق����ل غوانتانامو املخصص 

لألجانب الذين يشتبه في أنهم إرهابيون.
وفي ذلك الوقت رفض اجليش األميركي 
التعليق على األنباء التي افادت بأن صفقة 
إلقرار بالذنب تضمنت قصر سنوات السجن 

على عامني فقط.
لكن متحدثة باسم الپنتاجون الليفتنانت 
كولونيل تانيا برادش����ير قالت إن مسؤول 
الپنتاجون الذي يشرف على محكمة جرائم 
احل����رب في غوانتانامو اس����قط 12 عاما من 
عقوبة القوصي أمس االول بش����رط التزامه 

بالبنود املتفق عليها.
وتشمل تلك البنود اتفاقا على عدم االنخراط 
في أي اعمال عدائية ضد الواليات املتحدة أو 

شركائها في التحالف او دعمها ماديا.


