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لنــــدن ـ رويترز:قالت جلنة برملانية ان احد 
اجهزة املخابــــرات البريطانية ال يعرف مصير 
35 جهاز كمبيوتر محموال في زلة غير مسبوقة 
تكشف عن ســــلوك »متعال« في تتبع ومعرفة 
مصير معداته. وذكرت جلنة املخابرات واالمن 
البرملانية في تقريرها السنوي بشأن املخابرات 
البريطانية ان مراجعة الجهزة الكمبيوتر احملمولة 

لعام 2008 أظهرت ان هناك 35 جهازا تابعا ملقر 
االتصاالت احلكومية ال يعرف مكانها من بينها 
ثالثة تأكد ان بها معلومات بالغة الســــرية. اما 
باقي االجهزة فلم تكن حتوي معلومات سرية. 
ومقر االتصاالت احلكومية هو جهاز معادل لوكالة 
االمن القومي في الواليات املتحدة وهو يتبع وزير 
اخلارجية مباشرة ويتتبع االتصاالت ويترجمها. 

وجاء في تقرير جلنة املخابرات واالمن البرملانية 
»اللجنة ترى ان هذا الســــلوك السابق املتعالي 
بشأن موجودات حساسة وذات قيمة هو امر غير 
مقبول. على مقر االتصاالت احلكومية ان يضمن 
سيطرته وتتبعه ومراقبته للمعدات اخلاصة به 
بشكل فعال. واالن مع استحداث عملية مالئمة 

نثق في ان هذه املشكلة لن تتكرر«.

ضياع 35 جهاز كمبيوتر من المخابرات البريطانية بها معلومات سرية

تايلند: عشرات اآلالف من »القمصان الحمر«
يتوجهون إلى بانكوك بهدف إسقاط الحكومة

تحضيرًا لتظاهرة ألنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا غدًا

بانكوك ـ أ.ف.پ: بدأ عشرات 
اآلالف من انصار رئيس الوزراء 
السابق تاكسني شيناواترا امس 
التجمع للتوجه الى بانكوك قبل 
تظاهرة غد التي تهدف الى اسقاط 
احلكومة. وقالت مصادر متطابقة ان 
عدد مؤيدي شيناواترا، الذين يطلق 
عليهم اسم »القمصان احلمر«، بلغ 
حوالى 6500 في العاصمة منتصف 
نهار اجلمعة، ونحو ثالثني الفا في 
بعض النقاط في شـــمال وشمال 
شرق البالد تلك املنطقة الريفية 
التي تعد املعقل التاريخي لتاكسني. 
وبعد عام علـــى تظاهرات ابريل 
2009 التي تخللتها صدامات اودت 
بحياة شـــخصني، ضاعف القادة 

»احلمر« التصريحات الداعية الى 
التهدئة واشاروا الى جتمع سلمي 
يضم 600 الف شخص. من جهتها، 
ضاعفـــت احلكومة التي قالت ان 
عدد املتظاهرين لن يتجاوز مائة 
الـــف، الدعوات الى احلذر واكدت 
انها كشـــفت خطط هجمات. وقد 
تبنـــت قانونا اســـتثنائيا مينح 
اجليش السلطة لقيادة العمليات 
ونشـــرت خمســـني الف جندي 
وشرطي ومتطوع مدني. وينزل 
انصار تاكسني الى الشوارع بعد 
اسبوعني من حكم احملكمة العليا 
التي اعتبرت تاكسني مسؤوال عن 
استغالل السلطة وتضارب مصالح 
عندما كان في الســـلطة من 2001 

الى 2006 وقد متت مصادرة اكثر 
من نصف ثروته.

وكتب تاكســـني على صفحته 
علـــى تويتر كمـــا يفعـــل دائما 
لالتصال مبؤيديه من دبي حيث 
يعيـــش في املنفـــى »اقدم دعمي 
املعنوي للقمصـــان احلمر الذي 
اليـــوم لكتابة  يضحون وقدموا 
التاريـــخ«. ويطالب املعارضون 
بعودة زعيمهم وتنظيم انتخابات 
مبكرة ويعارضون مصادرة ثروات 
وامتيـــازات النخب التقليدية في 
بانكوك. كما يريدون العودة الى 
النظام الدستوري الذي كان قائما 
قبل االنقالب العسكري الذي اطاح 

برجل االعمال في 2006.

باكستان: مقتل وإصابة 200 بانفجار مزدوج في الهور
إســــالم آبادـ  وكاالت: قتل 50 شــــخصا على األقل امس في هجومني 
انتحاريني متزامنني استهدفا قافلة عسكرية في الهور كبرى مدن شرق 
باكســــتان، بعد 4 أيام على هجوم مماثل نفذته حركة طالبان املتحالفة 

مع القاعدة وأوقع 15 قتيال.
وقال وزير القانون باإلقليم رنا ثناء اهلل في تصريحات للصحافيني 
ان التفجيرين وقعا بفاصل زمني قصير مبحطة للحافالت قرب )بازار 
ار ايه( وهو ســــوق يشــــهد حركة كبرى في مدينة الهور جنوب شرق 

العاصمة إسالم آباد، مشيرا الى أنهما ناجمان عن عمل انتحاري.
كما قال كبير مفتشي الشرطة شفيق جوجار ان التفجيرين االنتحاريني 
اللذين وقعا بفاصل بضع دقائق كانا يستهدفان مركبات تابعة للجيش. 
وأكدت مصادر بالشرطة أنه عثر على رأسي منفذي التفجيرين االنتحاريني. 
وأضافت املصادر لـ »كونا« ان قافلة تابعة للجيش تضم 3 شــــاحنات 
كانت متر قرب مركز جتمع للحافالت عندما قاد مفجر انتحاري مركبته 
املفخخة لالصطدام بشاحنة. وأضافت أن انتحاريا آخر يقود دراجة نارية 
قام بعد بضع دقائق قليلة باالصطدام مبركبة عسكرية أخرى. وأشارت 
املصادر الى أن ما يقرب من 4 مسلحني نفذوا الهجوم على غرار أسلوب 

القوات اخلاصة )كوماندوز(.
وأضافت أن جميع املسلحني كانوا في أوائل العشرينيات من العمر 

وأنه يعتقد بأنهم من الرعايا األجانب.
ولفتت الى أن 2 على األقل من املسلحني الـ 4 يشتبه بأنهما من أصل 
أفغاني وأوزبكي. وأكد وزير القانون أن نحو 37 شخصا قتلوا وأصيب 
80 آخرون بجروح في التفجيرين إال أن مصادر صحية وأمنية قالت ان 
50 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في التفجيرين.

وأفادت مصــــادر أمنية بأن القتلى بينهم 5 علــــى األقل من عناصر 
اجليش بيــــد أن قنوات إخبارية محلية قالــــت ان ما ال يقل عن 20 من 
عناصر اجليش قتلوا في الهجوم الذي أسقط أيضا جرحى بينهم عدد 
كبير من النساء واألطفال. وفرضت قوات األمن طوقا أمنيا حول املنطقة 
ومنعت الصحافيني واإلعالميني من الوصول إليها. وقالت الشرطة انها 
شرعت في تنفيذ عملية بحث عن 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم بدور 

في الهجوم.
وأشــــارت بعض التقارير الى أن أحد املسلحني متكن من الفرار وأن 
الشرطة تبحث عنه. وكانت الهور شهدت انفجارا انتحاريا قويا قبل أقل 
من أسبوع استهدف مكتب وكالة التحقيقات الفيدرالية مبنطقة )موديل 

تاون( ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

تم العثور على رأسي منفذي التفجيرين االنتحاريين

األمن الباكستاني يتفقد مكان االنفجار املزدوج في الهور أمس              )رويترز(

مزارعون فلسطينيون يتفقدون شجر الزيتون في حقولهم بعد أن أقدم املستوطنون على قطعه      )أ.ف.پ(مواجهات بني قوات االحتالل وفلسطينيني بعد صالة اجلمعة في القدس

إسرائيل تحاصر األقصى وتمنع اآلالف من الصالة ..وتغلق الضفة الغربية 48 ساعة

عواصـــم ـ وكاالت: في خطوة غير 
عادية، أصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي، 
إيهود باراك، أوامره بإغالق كامل للضفة 
الغربية وفرض طوق أمني شامل ملدة 48 
ساعة اعتبارا من صباح امس اجلمعة 
ليسري مفعوله حتى منتصف ليل السبت 
ـ األحد، على أن يسمح للحاالت اإلنسانية 
بدخول إسرائيل وفقا لتصاريح تصدرها 
اإلدارة املدنية. يشار إلى أن إسرائيل عادة 
ما تقوم بإغالق الضفة الغربية بصورة 
منتظمة تزامنا مع كل عيد يهودي، وهذه 
هي املرة األولى منذ عامني يتم فيها اتخاذ 
مثل هذا اإلجراء في غياب أي أعياد أو 

احتفاالت دينية إسرائيلية.

ميدانيـــا، اندلعـــت مواجهـــات بني 
الفلســـطينيني وقوات  مجموعات من 
االحتالل اإلسرائيلية امس قرب البوابات 
املؤدية للمسجد األقصى إثر منع الشرطة 
اإلسرائيلية الفلســـطينيني الذين تقل 
أعمارهم عـــن 55 عاما مـــن الوصول 
للمســـجد األقصى. وأكد رئيس قســـم 
املخطوطات في املسجد األقصى ناجح 
بكيـــرات أن اإلجـــراءات اإلســـرائيلية 
واحلصار املشدد الذي فرضته الشرطة 
اإلسرائيلية حال دون وصول املصلني 

إلى املسجد األقصى.
وذكر أن عدد املصلني لم يتجاوز ثالثة 
آالف مصـــل في حني كان يبلغ نحو 20 

ألف مصل فـــي أقل األحوال. وقبل اداء 
الصالة اندلعت مواجهات في مناطق عدة 
من املدينة املقدســـة بعد ان منع اآلالف 
من الدخول الى املسجد والذي تعرض 
الكثير منهم لالعتداء فيما اســـتخدمت 
قوات االحتالل الغاز املسيل للدموع في 

مواجهة احملتجني.
وقد اضطر الكثير من املصلني الذين 
منعوا من الدخول الى املسجد األقصى 
الى اقامة الصالة في احياء مختلفة من 

مدينة القدس احملتلة.
وبعد اداء الصالة جتددت االشتباكات 
والصدامات بني املقدسيني واملصلني من 
جهة وجنود االحتالل في األحياء املقدسية 

القريبة من املســـجد األقصى من جهة 
أخرى. وتركزت هذه االشـــتباكات في 
منطقة باب األسباط وباب حطة وباب 
الساهرة وباب العامود في املدينة التي 
يتواجـــد بها اآلالف من عـــرب الداخل 
الفلســـطيني. وأعلن متحدث بلســـان 
شرطة االحتالل »ان الشبان املسلمني القوا 
احلجارة باجتاه قوات الشرطة وحرس 
احلدود في حـــي واد اجلوز وقام افراد 
الشرطة الذين استخدموا وسائل تفريق 
اعمال الشغب واملظاهرات«. وزعم »ان 
هذه االشتباكات أدت الى اصابة شرطي 
واحد بجروح فيما اعتقل عدد من الشبان 
علـــى ذمة التحقيق«. الـــى ذلك، اقتلع 

املستوطنون املتطرفون امس 40 شجرة 
زيتون من احلقول الزراعية التابعة لقرية 
»قريوت« القريبة من مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية. وقال املجلس القروي 
في القرية ان مجموعة من املستوطنني 
املقامة  انطلقت من مستوطنة »عليه« 
على أراضي القرية واقتلعوا 40 شجرة 
زيتون غربي القرية. وأضاف املجلس 
في بيان صحافي ان املستوطنني ينفذون 
اعتـــداءات متواصلة على أهالي القرية 
وممتلكاتهم. وكان املستوطنون أضرموا 
النيران في حقـــول الزيتون في قرية 
صافا قرب مدينة اخلليل جنوب الضفة 

الغربية.

ميلر لـ »األنباء«: إسرائيل تحاول 
وضع العصا في العجلة قبل أن تدور

واشنطن ـ أحمد عبداهلل 
قال آهارون ميلر عضو فريق السالم في ادارة الرئيس االسبق بيل 
كلينتون ان ادارة الرئيس باراك اوباما ال متلك اآلن مساحة ديبلوماسية 
واسعة للرد على استهانة اسرائيل بوجود نائب رئيس الواليات املتحدة 

جوزيف بايدن واعالنها توسعة املستوطنات خالل زيارته.
وقال ميلر في تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان االدارة ال تستطيع 
ــباب متعددة. وشرح ذلك بقوله »املواقف  اآلن اتخاذ موقف حاد الس
احلادة ستؤدي الى تعقيد التقدم نحو امر يريده البيت االبيض بصورة 
ملحة وهو بدء مفاوضات جادة بني اجلانبني. وما تريده االدارة اآلن اكثر 
ــيء آخر هو االبتعاد عن املواقف الدرامية ورفض محاوالت  من اي ش

استدراجها الى ذلك«.
ــارك في مفاوضات كامب ديڤيد عام 2000  وأوضح ميلر الذي ش
وفي اجلهود الديبلوماسية املكثفة التي سبقتها ان البعض في اسرائيل 
اختاروا مدينة القدس بالذات لالعالن عن توسعة املشروع االستيطاني 
ــيكون من السهل عليهم تعبئة الرأي  وتابع »حني نعلن رفض ذلك س
العام االسرائيلي ضد جهود التفاوض وضد عملية السالم برمتها. ال 
يعني هذا انني اوافق على الصمت. فضال عن هذا فاننا لم نصمت فقد 
أدان البيت االبيض ونائب الرئيس القرار االسرائيلي اال انني اعتقد انه 

كانت هناك محاولة لوضع العصا في العجلة قبل ان تدور«.
وأضاف »اذا كانت احلكومة االسرائيلية لم تعلم مسبقا بالقرار الذي 
اعلن خالل وجود بايدن واعتقد ان هناك احتماال بانها لم تعرف بالفعل 
وان االمر بأكمله كان من ترتيب ما اسميه بحزب املستوطنني بالتحالف 
مع حركة شاس فانني اعتقد ان ذلك يسيء الى رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو والى آلية العمل في الساحة السياسية االسرائيلية بأكملها«.

ــرائيلي مع  وقال ميلر الذي عمل على ملف الصراع العربيـ  االس
ستة وزراء للخارجية في الواليات املتحدة ان فرصة جناح املفاوضات 
ــرة في الوقت احلالي اصبحت اقل متاسكا مما كانت عليه  غير املباش
ــرائيلية ان تختار بني الواليات املتحدة  واضاف: »على احلكومة االس

واملستوطنني.

العراق: المالكي وعالوي يتقاسمان الفوز بالمرتبة األولى في جانبي بغداد
قائمة عالوي تحاول إبرام اتفاق لتشكيل الحكومة بعيدًا عن ائتالف المالكي.. وتتحدث عن »تزوير مفضوح«

عامل عراقي يحمل أحد الصناديق في مركز فرز األصوات في بغداد أمس                                )أ.پ(

اآلالف من »القمصان احلمر« أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسني شيناواترا في طريقهم إلى بانكوك حتضيرا لتظاهرة الغد        )أ.پ(

بغدادـ  وكاالت: بينما تواصلت االتهامات 
بتزوير االنتخابات العراقية امس بتأكيد وزير 
الداخلية العراقي جواد البوالني أنه ميتلك 
أدلــــة على تورط بعض القوائم االنتخابية 
في عدد من املخالفات التي شابت عملية فرز 
العراقية  القائمة  االصوات، وتأكيد رئيس 
إياد عالوي أيضا أن مخالفة واسعة حدثت 
في مراحل العملية االنتخابية، منتقدا إعالن 
املفوضية العليا لالنتخابات نتائج موجزة 
وغير كاملــــة،  أعلن التلفزيــــون العراقي 
احلكومي أن رئيس احلكومة العراقي احلالي 
نوري املالكي ورئيس احلكومة السابق اياد 
عالوي يقتسمان التفوق باملرتبة األولى في 
جانبي بغــــداد الرصافة والكرخ في نتائج 
الفرز األولية لالنتخابات العراقية في مدينة 

بغداد.
وذكر تلفزيــــون »العراقية« أن عمليات 
الفرز األولية لنتائج االنتخابات في جانب 
بغداد الرصافة أظهرت تفوق قائمة ائتالف 
القانــــون بزعامة رئيــــس احلكومة  دولة 

نوري املالكي تليها قائمة االئتالف الوطني 
العراقي.

وأضاف أنه جاءت فــــي املرتبة الثالثة 
القائمــــة العراقية فيما تقدمــــت العراقية 
بزعامة رئيس الوزراء الســــابق في جانب 
بغداد الكرخ واحتلت املرتبة األولى وحلت 
قائمة املالكي ثانية وفي نفس السياق تصدر 
ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي نتائج الفرز 
االولية فــــي التصويت اخلاص مبحافظتي 
املثنى وواسط. واعلنت مفوضية انتخابات 
محافظــــة املثنى ان النتائج االولية لعملية 
فرز االصوات في ثلــــث صناديق االقتراع 
اخلــــاص اظهرت تفوق دولة القانون يليها 

االئتالف الوطني.
وأشارت النتائج االولية إلى تقدم قائمة 
ائتالف دولة القانون بحصولها على حوالي 
55% مــــن االصوات التــــي مت فرزها، تليها 
قائمة االئتالف الوطني بحوالي 25% فيما 
تفرقت باقي االصوات على قوائم مختلفة، 

بحسب آخر إحصائية اعلنت في مركز العد 
والفرز امس.

كما تقدمت قائمة دولة القانون بالتصويت 
اخلاص في محافظة واســــط، حســــب اخر 
احصائيــــة اعلنت في مركــــز العد والفرز، 
وأشــــارت النتائج االولية إلى تقدم قائمة 
دولة القانون بفــــارق ضئيل عن االئتالف 
الوطني تليهما القائمة العراقية وقائمة وحدة 
العراق. في نفس الســــياق حقق االئتالف 
الوطني العراقي نتائج متقدمة في محافظة 
ميســــان طبقا الحدث النتائج التي اعلنتها 

اللجنة االنتخابية.
وبعيدا عن النتائج االولية، قال »فتاح 
الشيخ« عضو بالقائمة العراقية إن رئيس 
قائمته اياد عالوي أجرى حوارات ســــابقة 
بعيدًا عن ائتالف املالكي مع االئتالف الوطني 
والتحالف الكردســــتاني إلبرام اتفاق على 

تشكيل احلكومة املقبلة.
وعودة الى اتهامات التزوير، أكد رئيس 
القائمــــة العراقية إياد عــــالوي أن مخالفة 

واسعة حدثت في مراحل العملية االنتخابية، 
منتقدا إعالن املفوضية العليا لالنتخابات 
نتائج موجزة وغير كاملة. وقال عالوي في 
مقابلة مع قناة »العربية« االخبارية امس 
إنه من املبكر أن نتهم املفوضية بالتزوير... 
ولكــــن املؤكد أنه جرت مخالفات كبيرة في 
االنتخابات. من جانبها قالت احدى مرشحات 
قائمة »العراقية« انتصــــار عالوي لوكالة 
فرانس بــــرس ان هناك »عمليــــات تزوير 
مفضوح« فــــي االنتخابات، مضيفة »هناك 
تزوير واضح ومفضوح الن املركز االنتخابي 
في االسكان )غرب بغداد( توجد فيه صناديق 
اقتراع مؤيدة للعراقية من منطقة احملمودية 
عليها شريط احمر«. واشارت الى »اشخاص 
يتالعبون ويغيرون في االرقام، يضيفون 
االصفار الى االرقام اخلاصة بقائمة ائتالف 
دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء نوري 
املالكي. كما اكدت »وجود رزم انتخابية مرمية 
بالقمامة وهي صناديق اقتراع تابعة ملنطقة 

كركوك، كلها مؤيدة للعراقية«.


