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Un fill de Gaddafi admet una
aliança amb els islamistes

Assassinen un
agent dels
serveis secrets
afganesos

a Saif al-Islam assegura que han negociat un pacte amb un dels principals líders per posar fi a la
revolta a Durant els últims sis mesos han donat suport als rebels per derrocar el líder de Líbia

KUNDUZ

Redacció
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Saif al-Islam, un dels fills
del president de Líbia,
Muammar al-Gaddafi, assegura en una entrevista
concedida al diari nordamericà The New York Times que el seu pare ha segellat una aliança amb islamistes libis –actualment
aliats del bàndol rebel–
per posar fi a la revolució
que des de fa sis mesos exigeix la sortida del poder
de l’encara líder libi.
El fill de Gaddafi admet
en l’entrevista que han negociat un pacte amb Ali Sallabi, un dels líders islamistes de la part oriental del
país, i assegura que d’aquí
a uns dies emetran un comunicat on faran públiques les seves conclusions.
“Tindrem un Ramadà en
pau”, assegura Al-Islam.
Sallabi, per la seva part,
va confirmar al rotatiu
l’existència d’aquestes converses, però nega que s’hagi
creat una aliança amb la
qual es trairà els rebels laics
amb els quals estan lluitant
des del gener passat per derrocar Gaddafi.

Saif al-Islam, fill de Muammar al-Gaddafi, en una entrevista al canal Euronews ■ AFP
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“Tindrem un Ramadà
en pau”

Saif al-Islam
FILL DE MUAMMAR AL-GADDAFI

Els rebels, per la seva
banda, sempre han reconegut que entre les seves
files hi ha islamistes, tot i
que destaquen que tant
els membres laics com els
seguidors de l’islam estan
units en la seva voluntat
de substituir l’actual sistema dictatorial per un
govern democràtic.

Al-Islam, que des de
sempre ha mantingut
que els rebels estan dirigits i liderats pels islamistes radicals, qualifica els
islamistes de “terroristes” i “homes sanguinaris” i afirma que tot i que
no hi confien han de negociar amb els seus representants perquè són

“la veritable força sobre
el terreny”. Fins i tot va
més lluny i fa broma amb
la idea que la part de Líbia
controlada fins ara pels
rebels es converteixi en
una “Líbia islamista” en
la qual els rebels laics “fugiran o seran assassinats” i deixaran pas a un
país que, segons assegura, s’assemblarà a l’Aràbia Saudita o a l’Iran.
La teoria que explica el
fill de Gaddafi en l’entrevista és que els islamistes
que formen part del moviment opositor al seu pare
del que estan tractant és
de desfer-se dels líders rebels més forts per poder
així aconseguir el control
total de les operacions
contra el règim. Segons
explica, en aquest escenari s’emmarcaria l’assassinat d’Abdel Fatah Yunis,
cap de l’estat major de les
forces rebels.
“Els islamistes han decidit desfer-se d’aquests
càrrecs i també dels liberals per aconseguir el control de totes les maniobres”, acaba dient Al-Islam en l’entrevista al rotatiu nord-americà. ■

frenar el flux
d’immigrants que
volen entrar a la UE
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Grècia està construint un
gran fossat defensiu a la
frontera amb Turquia
amb el qual vol frenar el
flux d’immigrants sense
papers que volen entrar a
la UE. El diari To Vima publicava en la seva edició
d’ahir un extens reportatge sobre la construcció
d’una trinxera anticarros
de 120 quilòmetres de
llarg, 30 metres d’ample i
set de fondària, que pre-

tén fer de la regió d’Evros
una zona essencial en la
defensa del país.
Segons el reportatge, ja
està acabat el primer tram
del fossat, de 14,5 quilòmetres de llargada, i s’estan preparant els treballs
per a dos sectors més d’11
i 13,5 quilòmetres respectivament.
El fossat, construït per
les forces armades, forma
part del sistema de tancament de la frontera grecoturca a la immigració.
El 2010, el 90% dels immigrants que van entrar
sense papers a l’Espai
Schengen ho van fer a través d’aquest pas fronterer,
raó per la qual el govern
grec va amenaçar de cons-

truir un mur “antiimmigrants” el gener passat i es
va desplegar a la zona una
missió de patrulla de
l’agència europea de fronteres, Frontex.
La construcció del fossat ha estat criticada per
organitzacions de defensa
dels drets dels immigrants
i per experts en la matèria,
que consideren que aquesta obra és només una solució parcial, ja que el trànsit
d’immigrants pot continuar a través del riu Evros.
Des del punt de vista militar, l’obra augmenta la capacitat de defensar la
frontera davant un hipotètic atac turc i permetria
rebaixar les forces militars a la zona. ■
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Un agent dels serveis secrets de la ciutat afganesa
de Kunduz va morir en
l’explosió d’una bomba
col·locada al seu cotxe. En
el mateix atemptat van resultar ferits tres nens.
Payenda Jan era cap de la
direcció nacional de seguretat en un districte de
Kunduz. Hores després un
soldat de la missió de
l’OTAN va morir tirotejat a
l’est del país per una persona que anava vestida amb
un uniforme de la policia
afganesa. Els atacs contra
soldats estrangers per
agents de policia que en
realitat són insurgents infiltrats cada vegada són
més freqüents. Últimament l’Afganistan ha experimentat un augment de la
violència. Dimarts passat,
dos terroristes suïcides
van portar a terme un atac
contra un hostal també a
Kunduz i van causar la
mort a quatre guàrdies de
seguretat afganesos contractats per una empresa
alemanya. D’altra banda,
els talibans podrien estar
disposats a negociar un
acord de pau amb les tropes estrangeres desplegades al país, segons van
anunciar fonts diplomàtiques occidentals. ■

El ‘collar
bomba’ de
l’australiana
era fals

Grècia construeix un fossat
a la frontera amb Turquia
a El seu objectiu és
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Tayyip Erdogan, primer ministre turc, durant la reunió que
va celebrar amb els comandaments de l’exèrcit ■ HO / REUTERS

Acord entre el govern i l’exèrcit turc
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern islamista moderat
de Turquia i l’exèrcit del país
van arribar ahir a un acord
per remodelar la cúpula militar, després que divendres
passat haguessin presentat
la dimissió quatre membres
de l’estat major en protesta
per la presó provisional d’un

grup d’oficials acusats de
colpistes. Segons la cadena
NTV, citant fonts oficials, el
cap de la gendarmeria i únic
comandant que es va negar a
presentar la seva dimissió,
Necdet Özel, va ser nomenat
ahir nou cap de l’estat major
de l’exèrcit turc.

El collar bomba que una
jove australiana portava
al coll i va mantenir amb
l’ai al cor dimecres durant 10 hores Austràlia
no contenia explosius. El
segon cap de la policia de
Nova Gal·les del Sud,
Marck Murdoch, va confirmar en roda de premsa que el suposat artefacte que va portar penjat al
coll durant deu hores la
jove Madeleine Pulver,
de 18 anys, era fals, tot i
que “molt ben fet i sofisticat”. “Ha resultat ser
una mentida molt ben
elaborada”, va dir el responsable policial. ■

