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فتح  :حما�س قررت قتل امل�صاحلة

م�صر تقرتح توقيع اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية وت�أجيل "اجلل�سة االحتفالية"
دم�شق – القاهرة  /الوكاالت

ق��ال م�����س���ؤول فل�سطيني ام�س االث��ن�ين ان
م�صر قدمت اىل الرئي�س الفل�سطيني حممود
ع��ب��ا���س ورق���ة ج��دي��دة تن�ص ع��ل��ى توقيع
اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية الداخلية قبل
اخلام�س والع�شرين من هذا ال�شهر ،وارجاء
اجلل�سة االحتفالية .فيما اعتربت حركة فتح
التي يتزعمها الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س �أن خطاب رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س خالد م�شعل يعرب عن قرار
ل��دى حما�س بقتل امل�صاحلة الفل�سطينية
واجلهود امل�صرية الرامية لتحقيقها
وقال االمني العام حلزب ال�شعب الفل�سطيني
ب�سام ال�صاحلي لوكالة فران�س بر�س "اعلمنا
باملقرتح امل�صري اجل��دي��د ،ب��ان ير�سل كل
ف�صيل فل�سطيني توقيعه على املقرتحات
امل�صرية ،وت�أجيل اجلل�سة االحتفالية اىل
موعد اخر".
وا�ضاف ال�صاحلي "املقرتح امل�صري ار�سل
اىل الرئي�س عبا�س ب�صفته رئي�سا ،واعتقد
انه �سيتم بحث هذا املقرتح يف اطار اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،لكن
بحث ه��ذه الورقة ل��دى منظمة التحرير ال
يعني جتاهل مواقف الف�صائل االخرى".
وق���ال رئ��ي�����س كتلة ف��ت��ح ال�برمل��ان��ي��ة ع��زام
االحمد ان القيادة الفل�سطينية وحركة فتح
�ستدر�سان الطلب امل�صري اليوم.
وت��ب��ادل��ت ال�سلطة الفل�سطينية وحركة
حما�س االت��ه��ام��ات بتعطيل التو�صل اىل
اتفاق امل�صاحلة الذي اقرتحت م�صر توقيعه
يف اخلام�س والع�شرين من هذا ال�شهر ،على
خلفية اجلدل القائم حول ت�أجيل الت�صويت
ع��ل��ى ت��ق��ري��ر غ��ول��د���س��ت��ون ح����ول احل���رب
اال�سرائيلية على ق��ط��اع غ��زة يف جمل�س
حقوق االن�سان يف االمم املتحدة.
اىل ذل���ك ط��ال��ب��ت اجل��ب��ه��ة الدميوقراطية
لتحرير فل�سطني ام�س االثنني باحالة تقرير
غولد�ستون اىل املحكمة اجلنائية الدولية
معتربة احالته اىل جل�سة ا�ستثنائية "قرار
باالجتاه ال�سليم".
واكد الناطق الر�سمي للجبهة الدميوقراطية
يف بيان "�ضرورة احالة تقرير غولد�ستون
اىل املحكمة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ملحاكمة
جمرمي احل��رب ال�سيا�سيني والع�سكريني
ان�صافا الرواح املدنيني".
وو���ص��ف الناطق ق��رار االم�ين ال��ع��ام لالمم
امل���ت���ح���دة ب����ان ك���ي م����ون ب���اح���ال���ة تقرير
غولد�ستون على جل�سة ا�ستثنائية ملجل�س
ح��ق��وق االن�������س���ان ب��ان��ه "قرار ب��االجت��اه
ال�صحيح".

ور�أى ان "تاجيل احالة التقرير اىل �آذار
 2010هو "موت �سريري" للتقرير.
وك��ان االم�ين العام ل�لامم املتحدة ب��ان كي
مون اكد االحد دعمه لعقد جل�سة ا�ستثنائية
ملجل�س ح��ق��وق االن�����س��ان ملناق�شة تقرير
القا�ضي ريت�شارد غولد�ستون.
وقال بيان للرئا�سة الفل�سطينية ان الرئي�س

الفل�سطيني حممود عبا�س تلقى ات�صاال
هاتفيا من االمني العام لالمم املتحدة "اكد
خ�لال��ه دع��م��ه للرئي�س حم��م��ود ع��ب��ا���س يف
طلب عقد اجلل�سة اال�ستثنائية يف جلنة
ح��ق��وق االن�����س��ان يف جنيف الق���رار تقرير
القا�ضي غولد�ستون ودع���م التقرير عند
مناق�شته يف جمل�س الأمن يوم الرابع ع�شر

من ال�شهر اجلاري" .ويتهم تقرير القا�ضي
ريت�شارد غولد�ستون ا�سرائيل خ�صو�صا
بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ممكنة �ضد
االن�سانية" خ�لال حربها على قطاع غزة
يف ك��ان��ون االول وك��ان��ون الثاين/يناير
املا�ضيني .ويو�صي التقرير الذي يتهم اي�ضا
حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزة،

اال�سبوع اجلاري "حا�سم" لت�شكيل احلكومة اللبنانية
بريوت /اف ب

ي�����ش��ك��ل اال����س���ب���وع اجل������اري حمطة
"حا�سمة" ع��ل��ى ط���ري���ق ت�شكيل
احلكومة اللبنانية املتعرث منذ نحو
ارب���ع���ة ا���ش��ه��ر وذل����ك ب��ع��د التقارب
ال�سوري-ال�سعودي االخري كما رات
ام�س االثنني تقارير �صحفية لبنانية.
وق���ال���ت ت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر امل��ق��رب��ة من
االكرثية النيابية التي يعترب احلريري
ابرز اركانها "ا�سبوع حا�سم امنا على
امل�ستوى الداخلي".
وا�ضافت "تركزت املواقف ال�سيا�سية
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان ت�شكيل احلكومة
ه���و يف ه����ذه االي������ام ام�����ام مف�صل
داخلي حا�سم على قاعدة ان التقارب

ال�����س��ع��ودي-ال�����س��وري ع��ام��ل م�ساعد
لكنه لي�س العامل احلا�سم".
فيما ا���ش��ارت ت��ق��اري��ر اخ���رى مقربة
م��ن االك�ثري��ة اىل "اجماع االو�ساط
ال�سيا�سية على النظر اىل اال�سبوع
كمحطة حا�سمة يف ر�سم التوجهات
النهائية لالزمة احلكومية".
ومل يت�ضح ما اذا كان احل�سم �سيكون
ب���اجت���اه اي��ج��اب��ي او ���س��ل��ب��ي و�سط
تركيز االكرثية على ان الكرة باتت
يف ملعب االقلية التي ت��رى بدورها
بان الكرة هي ملعب الرئي�س املكلف
�سعد احلريري.
ف���ق���د اع���ت�ب�ر ال���ن���ائ���ب ع���ق���اب �صقر
(اكرثية) ان على االقلية ان حتل عقدة

تاليف احلكومة م�ست�شهدا بالزيارة
التي قام بها ممثال حزب الله وحركة
ام��ل (اق��ل��ي��ة) اىل دم�شق بعد القمة
ال�سورية-ال�سعودية.
وقال يف ت�صريح "�سوريا مل ت�ستدع
ممثلي حركة امل وحزب الله لتخربهم
ان امللف الفل�سطيني او العراقي قد
ح��ل امن��ا لتخربهم مب��ا ح�صل حول
امل��ل��ف اللباين" معتربا "ان العقدة
ه��ي ع��ن��د ال��ف��ري��ق االخ���ر ول��ذل��ك يتم
ا�ستدعا�ؤه واحلديث اليه".
باملقابل اعترب نائب حزب الله نواف
امل���و����س���وي ان ال���ت���ق���ارب ال�سوري
ال�سعودي و�ضح كرة التاليف يف يد
احلريري.

ر�شحته القيادات ال�شعبية

وقال يف كلمة القاها يف جنوب لبنان
انه بعد قمة دم�شق "ا�صبح بو�سع من
هو معني بت�شكيل احلكومة ان يكون
قادرا على ان يخطو اىل االمام".
وكان الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد
والعاهل ال�سعودي امللك عبد الله بن
عبد العزيز اكدا اخلمي�س يف دم�شق
التقارب بني البلدين اللذين �شهدت
العالقات بينهما توترا منذ �سنوات،
و�شددا على �ضرورة ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية يف لبنان.
وفتح التقارب ال�سوري ال�سعودي
كوة يف ج��دار تعرث تاليف احلكومة
اللبنانية رغم �شبه اجماع حملي على
اعتباره �ضروري امنا غري كاف.

ت�أجيل اجتماعات اللجنة العليا الفل�سطينية-االردنية
عمان /اف ب
اعلن وزير الدولة االردين ل�ش�ؤون االعالم واالت�صال
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة ام�س االث��ن�ين ان
احلكومة الفل�سطينية طلبت ت�أجيل اجتماعات اللجنة
العليا الفل�سطينية االردنية امل�شرتكة "ب�سبب ان�شغال
اجلانب الفل�سطيني".
ونقلت وكالة االنباء االردن��ي��ة الر�سمية (ب�ترا) عن
نبيل ال�شريف قوله ان "اجتماعات اللجنة العليا
االردنية الفل�سطينية امل�شرتكة التي كان مقررا �أن تبد�أ
اخلمي�س املقبل �سيتم ت�أجيلها على م�ستوى رئي�سي

الوزراء اىل وقت الحق بناء على طلب فل�سطيني".
وا�ضاف ان "الت�أجيل جاء بطلب من رئي�س الوزراء
الفل�سطيني �سالم فيا�ض الذي ات�صل برئي�س الوزراء
نادر الذهبي يطلب الت�أجيل ب�سبب ان�شغاالت اجلانب
الفل�سطيني" .واو�ضح ال�شريف ان "اللجان الفنية
والتح�ضريية �ستعقد اجتماعاتها يف املوعد املحدد
(اليوم االثنني) حتى ت�ستكمل جدول �أعمالها متهيدا
لرفعه اىل اللجنة العليا حال انعقادها" .وكان منت�صر
عقلة امني عام وزارة ال�صناعة والتجارة االردين اكد
االحد ان "املباحثات �ستتناول بحث تعزيز التعاون

الطرفني باجراء حتقيق حول االحداث التي
وقعت خالل تلك احلرب.
كما يو�صي جمل�س االمن الدويل مبراجعة
م��دع��ي ع���ام امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة يف حال
مل يتحقق اي ت��ق��دم خ�لال �ستة ا�شهر يف
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي ���س��ي��ج��ري��ه ك���ل ط���رف من
الطرفني .و�سيطرح تقرير غولد�ستون يف

فل�سطينيون...ا.ف.ب

 14ت�شرين االول امام جمل�س االمن يف اطار
نقا�ش عام حول الو�ضع يف ال�شرق االو�سط
بطلب من ليبيا وبدعم من املجموعة العربية
وجمموعة دول عدم االنحياز.
م��ن جهة اخ���رى اع��ت�برت ح��رك��ة فتح التي
ي��ت��زع��م��ه��ا ال��رئ��ي�����س الفل�سطيني حممود
عبا�س �أن خطاب رئي�س املكتب ال�سيا�سي

حلركة حما�س خالد م�شعل يعرب عن قرار
ل��دى حما�س بقتل امل�صاحلة الفل�سطينية
واجلهود امل�صرية الرامية لتحقيقها.
وقال ح�سني ال�شيخ ع�ضو اللجنة املركزية
حل��رك��ة فتح لوكالة فران�س ب��ر���س تعقيبا
على خطاب م�شعل ال��ذي �أل��ق��اه يف دم�شق
"�إن اخلطاب تهريج �سيا�سي ولكنه يعرب عن
قرار اتخذته حما�س بو�أد امل�صاحلة وقتلها".
وق��ال ال�شيخ" :نحن نت�ساءل:مل�صلحة من
هذا التعطيل؟"
وه��اج��م ال�شيخ حركة حما�س قائال ":من
يتحدث عن املقاومة يوقع هدنة مع �إ�سرائيل
وم���ن ي��دع��ي امل��ق��اوم��ة مل���اذا ال ي��ت��ح��دث عن
�آلياتها؟"
وكان م�شعل قد رد على خطاب رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س ال��ذي اتهم فيه
حما�س بـ"�ضرب امل�صاحلة الوطنية".
وقال م�شعل يف خطاب يف دم�شق ان "الوقت
غري منا�سب" المت��ام �صفقة م�صاحلة بني
حركته وحركة فتح.
وا�ضاف م�شعل يف خطابه ال��ذي ج��اء بعد
خ��ط��اب عبا�س" :كان تقرير جولد�ستون
الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري  ...ال ميكننا
القبول مبزيد من االخطاء" ،وعن القيادة
الفل�سطينية ق��ال" :تلك ق��ي��ادة ال ت�ستحق
ثقتنا".
وكان م�شعل يتحدث اثر لقاء جمع الف�صائل
الفل�سطينية التي تتخذ من دم�شق مقر ًا لها،
والتي طلبت ت�أجيل امل�صاحلة الفل�سطينية
اىل وقت الحق ب�سبب ما اعتربته االجواء
التي �سببها "تفريط ال�سلطة الفل�سطينية
باحلقوق الوطنية" بطلبها ت�أجيل الت�صويت
على تو�صيات القا�ضي غولد�ستون.
وق��ال مرا�سل بي بي �سي يف دم�شق احمد
ك���ام���ل ان ال��ف�����ص��ائ��ل وع���دده���ا  8وت�ضم
حركتي حما�س واجلهاد اال�سالمي انتقدت
�سلوك ال�سلطة الفل�سطينية جت��اه تقرير
غولد�ستون وطالبت مبحا�سبة امل�س�ؤولني
عن هذا ال�سلوك.
وادان�����ت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ع��ل��ي��ا للم�ؤمتر
الوطني الفل�سطيني موقف رئا�سة ال�سلطة
الوطنية يف رام الله من تقرير غولد�ستون
و"ا�ستجابتها ل��ل��م��ط��ال��ب الأم���ري���ك���ي���ة
والإ�سرائيلية".
وقالت اللجنة يف بيان الأحد بعد اجتماعها
يف دم�شق "مع ت�أكيد احل�ضور على �أهمية
امل�صاحلة الفل�سطينية و�إنهاء االنق�سام� ،إال
�أنه ال بد من ت�أجيل امل�صاحلة الفل�سطينية
�إىل وقت الحق ب�سبب اجلرمية والف�ضيحة
التي ارتكبت".

الثنائي يف املجاالت الزراعية وال�صناعية والطاقة
والثقافة والتعليم واجلمارك وال�صحة والدواء".
وا�ضاف انه "�سيتم التوقيع على عدد من االتفاقيات
وال�برام��ج التنفيذية وم��ذك��رات التفاهم ال��ت��ي من
�ش�أنها ان تعزز التعاون الثنائي" .واو���ض��ح عقلة
ان "املباحثات �ستناق�ش كذلك حل امل�شاكل الناجمة
عن املعوقات التي ي�ضعها اجلانب اال�سرائيلي على
التبادل التجاري بني االردن واالرا�ضي الفل�سطينية
ودع��م ان�ضمام الفل�سطينيني اىل اتفاقية التبادل
التجاري احلرة العربية املتو�سطية +اغادير."+

�سيف اال�سالم القذايف على ابواب قمة هرم ال�سلطة يف ليبيا
طرابل�س /اف ب

ر�شحت ال��ق��ي��ادات االجتماعية ال�شعبية �سيف
اال�سالم القذايف لي�صبح "من�سقا عاما" لها ،وهو
من�صب يتمتع ب�صالحيات اال�شراف على الربملان
واحلكومة ،بعدما طالب وال��ده الزعيم الليبي
معمر القذايف بايجاد من�صب ر�سمي له.
وج��اء تر�شيح �سيف اال�سالم لهذا املوقع الذي
ي��ع��ادل من�صب رئ��ي�����س ل��ل��دول��ة يف اجتماعات
عقدتها القيادات ال�شعبية االجتماعية يف جميع
ان��ح��اء ليبيا ل��ل��و���ص��ول اىل �صيغة متكنه من
الو�صول اىل ر�أ�س م�ؤ�س�سات الدولة.
و�شهد ع��دد م��ن امل��دن الليبية اجتماعات لهذه
القيادات بينما توا�صل اخرى مناق�شاتها.
واقرتحت هذه القيادات التي تتكون من وجهاء
القبائل واملناطق الذين يعدون نظريا ا�صحاب
اع��ل��ى �سلطة تنفيذية يف ليبيا ت�سمية �سيف
اال�سالم "من�سقا عاما" لها .
وع���زت مطالبة ال��ق��ذايف ب��ت��ويل جنله من�صبا
ر�سميا اىل "ا�ستيائه من الف�ساد الذي تف�شى يف
اجهزة الدولة وتخاذل القيادات االجتماعية يف
االم�ساك بزمام املبادرة وعدم القيام بواجبها".
وي��ف�تر���ض ان ي�����ص��ادق م���ؤمت��ر ال�شعب العام
(ال�برمل��ان) على تعيني �سيف اال���س�لام يف هذا
املن�صب.
وك����ان م��ع��م��ر ال���ق���ذايف ط��ال��ب ب��اي��ج��اد من�صب
ر�سمي لنجله �سيف اال���س�لام حتى يتمكن من
تنفيد برناجمة اال�صالحي الذي يدافع عنه منذ
.2007

لكن خططه التي تت�ضمن مترير م�شروع د�ستور
واط�لاق خطة تنموية اقت�صادية بقيمة �سبعني
م��ل��ي��ار دوالر وحت��ري��ر ال�صحافة م��ن �سيطرة
ال��دول��ة وق��ي��ام م�ؤ�س�سات جمتمع م��دين قوي،
ت�صطدم مبعار�ضة احل��ر���س ال��ق��دمي مم��ا حمله
على اع�لان ان�سحابه من احلياة ال�سيا�سية يف
�آب .2008
ور�أى املهتمون بال�ش�أن الليبي يف قرار القيادات
ال�شعبية االجتماعية خ��ط��وة متهد ل��ه خلالفة
والده بعد ان ا�صبح ال�شخ�صية االكرث متيزا يف
احلياة الليبية العامة.
لكن اب��راه��ي��م اب��و خ���زام ع�ضو ح��رك��ة اللجان
الثورية وهي معقل للحر�س القدمي الذي ينظر
بعني من الريبة اىل اال�صالحات التي ينوي �سيف
اال�سالم القيام بها ،ا�ستبعد ان يكون ح�صوله
على من�صب ر�سمي خطوة على طريق خالفة
والده .وقال هذا اال�ستاذ اجلامعي ان "القيادة ال
تورث .القائد لي�س لديه وظيفة حمددة ور�سمية
فهو ي�ؤدي دوره ويختفي".
وال ي�شغل �سيف اال�سالم القذايف ( 37عاما) اي
من�صب ر�سمي لكنه قام باكرث من و�ساطة بني
ليبيا والغرب ابرزها دوره يف ق�ضية الفريق
الطبي البلغاري الذي اتهم بنقل فريو�س االيدز
الطفال ليبيني.
ك��م��ا ت��دخ��ل م����رارا يف م��ف��او���ض��ات دول��ي��ة عرب
م�ؤ�س�سة القذايف اخلريية التي يرت�أ�سها.
من جهته ،يرف�ض العقيد معمر ال��ق��ذايف �صفة
الرئي�س وي�ؤكد انه ال يحكم بل يقود الثورة يف

ليبيا .و�سن الزعيم الليبي نظام "الدميوقراطية
املبا�شرة" وف���ق نظريته ال��ت��ي مت��ك��ن ال�شعب
من احلكم باالعتماد على امل���ؤمت��رات واللجان
ال�شعبية التي تقوم بتعيني ت�شكيلة احلكومة.
وبالرغم من موقف اللجان ال�شعبية من ا�صالحات
�سيف اال�سالم ،قلل ابو خزام من امكانية ح�صول
مواجهة بينها وبني جنل الزعيم الليبي يف حال
توليه من�صبا.
وق��ال "ال اعتقد ان��ه �سي�صطدم بحركة اللجان
الثورية لكنه حمتاج اىل ح��وار معها لتطوير
احلركة وي�ستطيع ذلك".
وا���ض��اف ان ال��ل��ج��ان "م�ستعدة ل��ل��ح��وار ومن
م�صلحته وم�صلحتها ان يتم احلوار الن احلركة
ما زالت �ضرورة يف هذا املجتمع".
وقال دبلوما�سي غربي رف�ض الك�شف عن ا�سمه
ان �صعود �سيف اال���س�لام اىل قمة ه��رم الدولة
"خطوة متوقعة لكن طريقة اتخاذها هي التي
كانت مفاجئة".
واك���د ان���ه ينظر ال��ي��ه��ا "بتفا�ؤل م��ن الناحية
االقت�صادية النها �ستعطي ا�ستقرارا لل�شركات
االج��ن��ب��ي��ة امل���وج���ودة يف ليبيا وال��راغ��ب��ة يف
اال�ستثمار مما ي�سهل العملية االقت�صادية فيها".
م��ن جهته ،ر�أى �شكري غ��امن ،رئي�س ال���وزراء
ال�سابق واملقرب من �سيف اال�سالم ان "تن�صيب
�سيف �سيكون لة ث�أتري كبري على االقت�صاد يف
البالد النه ي�ؤيد دعم اجلهد الفردي وان تكون
الدولة احلكم واملنظمة وتبتعد عن دور الدولة
الراعية".

اجلي�ش اليمني " :تقدم كبري" قرب �صعدة
ومقتل  59متمردا
�صنعاء /اف ب
اك��د اجلي�ش اليمني ام�س االثنني
ان��ه حقق "تقدما كبريا" االح��د يف
م��ط��اردة املتمردين احلوثيني قرب
مدينة �صعدة (�شمال) "وت�صفية ما
تبقى لهم م��ن جيوب" يف املنطقة
وقتل  54م�سلحا يف عمليات عدة.
ونقل موقع � 26سبتمربنت التابع
ل��وزارة الدفاع عن م�صدر ع�سكري
م�س�ؤول ان "القوات امل�سلحة واالمن
حققت تقدما كبريا يف مطاردة فلول
ع��ن��ا���ص��ر االره�����اب وال��ت��خ��ري��ب يف

منطقتي املقا�ش والعند ودك اوكارها
وت�صفية م��ا تبقى م��ن ج��ي��وب لها
يف املنطقة" .وا�ضاف ان "خ�سائر
كبرية حلقت ب�صفوف تلك العنا�صر
يف االرواح والعتاد حيث لقي 37
ارهابيا م�صرعهم وا�صيب عدد �آخر
يف منطقة ال��ع��ن��د و�أث���ن���اء ت�صدي
قواتنا امل�سلحة ملحاوالت ت�سلل يف
ال�ضواحي ال�شمالية الغربية ملدينة
�صعدة" .واو�ضح الناطق الع�سكري
ان "العنا�صر االره��اب��ي��ة اتخذت
من منطقة العند معقال لها ومنطلقا

لتنفيذ اعتداءاتها والقيام بعمليات
ت�����س��ل��ل ان��ط�لاق��ا م��ن��ه��ا اىل مدينة
�صعدة" .من جهة اخرى ،قال الناطق
نف�سه ان "خم�سة �إره��اب��ي�ين بينهم
اح���د ال��ق��ي��ادات االره��اب��ي��ة ويدعى
�صادق علي ج�شي�ش ،لقوا م�صرعهم
يف ا�شتباكات مع جمموعة من ابطال
قواتنا امل�سلحة واالمن" بينما "لقي
�سبعة اره��اب��ي�ين �آخ��ري��ن م�صرعهم
اث��ن��اء حماولتهم الت�سلل اىل احد
املواقع يف حبل ال�صمع" يف حميط
�صعدة.

ال�سجن � 18شهرا للبناين بتهمة االرهاب يف االمارات
ابوظبي /اف ب

عن �صحفية اخبار العرب  -االمارات

حكمت املحكمة االحتادية العليا يف االم��ارات االثنني
بال�سجن � 18شهرا واالبعاد على لبناين امريكي ادين
ب��االره��اب ،ح�سبما ذك��ر �صحايف م��ن وك��ال��ة فران�س
بر�س.
مل يحدد القا�ضي التهم التي ادين بها ناجي حمدان (43
عاما) .لكن النيابة العامة كانت وجهت اليه تهم االنتماء
اىل منظمة ارهابية واالت�صال بها ومتويل االرهاب.
وكان حمدان اكد امام املحكمة انه بريء وان اعرتافاته
انتزعت منه "حتت التعذيب".

وقال املحكوم عند مغادرته قاعة املحكمة لل�صحافيني ان
"احلكم خيب امله ولي�س عادال النه مل تتم تربئتي".
وح�سب عائلته يفرت�ض ان ي��غ��ادر ال�سجن "با�سرع
وقت" اذ انه موقوف منذ � 14شهرا.
وخ�لال جل�سات �سابقة ق��ال امل��دع��ي ال��ع��ام ان حمدان
اجرى ات�صاالت مع جمموعة "ان�صار ال�سنة" النا�شطة
يف العراق واملرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبد�أت حماكمة حمدان يف  14حزيران/يونيو .ويفيد
حم�ضر االتهام انه يجري ات�صاالت بالربيد االلكرتوين
مع ان�صار ال�سنة.

