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لندن ـ عاصم علي
ح���ذر أدميرال بريطاني قاد احلرب مع األرجنتني عام 1982 من آثار اجراءات 
التقشف في موازنة القوات املسلحة، وخصوصا البحرية البريطانية التي ستتكبد 
خسارة فادحة في العتاد والعديد، قائال إن بريطانيا ستخسر جزر الفوكالند في 
أي مواجهة مقبلة مع األرجنتني »بال طلقة رصاص واحدة«. وقال األدميرال السر 
جون وودوارد إن سياسة التقش���ف في موازنة الدفاع »جاهلة إلى حد مذهل«، 
الفتا الى أن جزر الفوكالندز ستكون مكشوفة »في شكل خطير« في ظل الغياب 

املقصود حلامالت طائرات فاعلة حتى عام 2020، والس���يما بعد رفع األرجنتني 
وتيرة تصعيدها أخيرا اثر اكتشاف النفط في املنطقة. وأضاف في تقرير ملعهد 
بحوث عس���كري أعده مع ضابطني كبار س���ابقني أن هجوما أرجنتينيا مفاجئا 
س���ينجح »على األرجح«. ورأى أن جناح مثل هذا الس���يناريو يعني أن القوات 
األرجنتينية ستس���يطر على اجلزر بأكملها »بال أي طلقة«. واعتبر أن حامالت 
طائرات مزودة مبقاتالت فاعلة ستقلص مخاطر مثل هذا السيناريو، مشيرا الى 
أن القوات البريطانية ستجد القتال دونها صعبا للغاية بل ستجده مستحيال.

قائد عسكري بريطاني يحذر من التقشف:  األرجنتين ستحتل جزر الفوكالندز بال طلقة واحدة

»ويكيليكس«: حرب أميركية - إيرانية في الظل.. والمالكي أدار فريقاً للقتل 
قام بأكبر عملية تسريب في التاريخ ونشر 400 ألف وثيقة سرية حول العراق.. والحكومة غير »متفاجئة«

)أ.ف.پ( مؤسس موقع »ويكيليكس« جوليان اساجن يعرض صفحة من املوقع خالل مؤمتر صحافي في لندن أمس  

لندن � كون��ا: طالبت منظمة العفو الدولية 
)أمنستي( الواليات املتحدة بإجراء حتقيق في 
اتهامات بأن مسؤوليها كانوا يعلمون بارتكاب 
أعم��ال تعذيب وس��وء معاملة بح��ق معتقلني 

حتتجزهم قوات األمن العراقية.
وقالت املنظمة ان دعوتها تأتي على خلفية 
تسريب موقع ويكيليكس نحو 400 ألف وثيقة 
عسكرية بش��أن حرب العراق تشمل اتهامات 
بارت��كاب انتهاكات وس��وء تصرف من جانب 

السلطات العراقية والقوات األميركية.
وذك��رت صحيفة »غارديان« البريطانية أن 
هناك أيضا بعض االتهامات في الوثائق السرية 
العس��كرية التي نش��رها موق��ع »ويكليكس« 
العس��كرية  العملي��ات  ح��ول  االلكترون��ي 
األميركي��ة في العراق، وش��ملت أيضا ضلوع 
جنود بريطانيني في إساءة معاملة املعتقلني في 

السجون العراقية.

وقال متحدث باس��م منظمة العفو الدولية 
ان الوثائ��ق اجلديدة يبدو أنها تتطابق بش��كل 
كبير مع نتائج تقرير صدر حديثا عن املنظمة 
بعنوان »النظ��ام اجلديد.. نف��س االنتهاكات: 
االحتجاز غير القانوني والتعذيب في العراق«.
وقالت املنظمة في تقريرها »من خالل نقل 
اآلالف م��ن املعتقلني الى الس��جون العراقية 
سيئة الس��معة التابعة للحكومة فان الواليات 
املتح��دة رمبا تخرق القانون الدولي وتس��هم 
في ثقاف��ة التعذيب واملعاملة غير االنس��انية 

للسجناء«.
وأضاف املتح��دث ان اآلالف من العراقيني 
الذي��ن احتجزته��م القوات األميركية س��لموا 
الى الس��جون العراقية في الفت��رة بني مطلع 
عام 2009 ويولي��و 2010 مبقتضى اتفاق بني 
الوالي��ات املتحدة والع��راق ال يضمن حماية 

حقوق االنسان في التعامل مع املعتقلني.

العفو الدولية تطالب بتحقيق حول االنتهاكات األميركية 

طهران � كونا: اعلن وزير الدفاع االيراني العميد احمد وحيدي 
ام��س ان ب��الده متكنت من تطوي��ر اجليل اجلديد م��ن منظومة 

صواريخ »مرصاد« متوسطة املدى.
وابلغ وحيدي وكالة انباء فارس االيرانية انه »سيتم في القريب 
العاجل تدش��ني اجليل اجلديد من منظومة صواريخ مرصاد التي 

شهدت زيادة في املدى واالرتفاع والقدرة التدميرية«.
واوض��ح ان »م��دى اجليل اجلديد يفوق م��دى اجليل احلالي 

الذي تستخدمه القوات املسلحة االيرانية السيما ان اجليل اجلديد 
قادر على اس��تهداف عدة اهداف بالتزامن معا فضال عن امكانيته 
الكبي��رة في تدمي��ر الطائرات احلديثة عل��ى ارتفاعات منخفضة 

ومتوسطة«.
وق��ال ان »ه��ذه املنظم��ة تتمتع بق��درة عالية عل��ى املناورة 
ومواجهة احلرب االلكترونية واالتصال بباقي املنظومات الرادارية 

والدفاعية«.

طهران تطور جيالً جديداً من صواريخ »مرصاد« متوسطة المدى

عواص���م - أ.ف.پ � يو.ب���ي.
آي: نش���ر ويكيليكس أمس األول 
حوالي 400 ألف وثيقة سرية جديدة 
للجيش األميركي حول احلرب في 
العراق تتح���دث عن »حمام الدم« 
في العراق، على حد تعبير مؤسس 

املوقع جوليان اساجن.
 وبعد أسابيع من الترقب، بدأ 
الوثائق  املوقع املختص بتسريب 
العسكرية مساء أمس األول بنشر 
391 ألفا و831 وثيقة فيما اعتبر »اكبر 
عملية تس���ريب لوثائق عسكرية 

سرية في التاريخ«.
 وق���ال املوق���ع في بي���ان ان 
الوثائ���ق تؤكد »ع���ددا كبيرا من 
جرائم احلرب التي تبدو واضحة 
ارتكبتها القوات األميركية مثل القتل 
املتعمد ألشخاص كانوا يحاولون 

االستسالم«.
 وحت���دث املوقع عن س���لوك 
الذين »فجروا  اجلنود األميركيني 
أبني���ة بكامله���ا الن قناصا يقف 
على س���طحها«، وكش���ف املوقع 
عن »أكثر م���ن 300 حالة تعذيب 
وأعمال عنف ارتكبتها قوات التحالف 
بحق االسرى«، وأحصى أكثر من 
ألف عملية قتل م���ن قبل القوات 

العراقية.

كشف الحقيقة 

من جهته، دافع مؤسس املوقع، 
جوليان أساجن، خالل مؤمتر صحافي 
في العاصمة البريطانية )لندن( عن 
نشر عش���رات اآلالف من الوثائق 
العس���كرية الس���رية حول حرب 
العراق، وقال أساجن في لندن أمس 
إن تلك الوثائق تقدم أدلة واضحة 
عن جرائ���م حرب، مؤكدا أنه متت 
صياغة تلك الوثائق حتريرا حتى 

ال تعرض أحدا للخطر. 
وقد أعربت احلكومة األميركية 
ووزارة الدف���اع »الپنتاغون« عن 
استيائهما إزاء هذا األمر، وقال اساجن 
في املؤمتر الصحافي الذي لم يعلن 
عنه حت���ى اللحظة االخيرة وعقد 
في فندق كبير بوس���ط العاصمة 
البريطاني���ة، ان »نش���ر الوثائق 

يستهدف كشف احلقيقة«.
 واضاف مؤسس ويكيليكس »في 
زمن احلرب، تبدأ الهجومات على 
احلقيقة قبل بداية احلرب وتستمر 
أثناءها وبعدها«، وذلك في اشارة الى 
تكتم اجليش عن حاالت التعذيب 
العملي���ات، وانتقادات  وحصيلة 
الپنتاغ���ون واحللف االطلس���ي 
لتس���ريب الوثائق السرية »التي 

من ش���أنها تعريض حياة اجلنود 
للخطر«، كما قاال.

وردا على سؤال حول كشف هذه 
الوثائق، اكد اساجن ان امللفات تنقل 
صورة للوضع في العراق اكمل من 
الوثائق التي كشفت من قبل حول 

النزاع في افغانستان. 
 وتشير امللفات التي نشرت الى 
مقتل حوالي 109 آالف شخص بني 
2004 و2009 مقابل عشرين الفا في 
افغانستان كما كشفت الوثائق التي 

نشرها املوقع من قبل.
 وقال اساجن ان »عدد القتلى اكبر 
بخمس مرات في العراق وميثل حمام 
دم حقيقيا باملقارنة مع افغانستان«، 
وتاب���ع ان الوثائق »ال تقدم مجرد 
فرضيات مثل )قت���ل كثيرين في 
الفلوجة( بل تتحدث عن كل وفاة مع 
احداثيات جغرافية محددة والظروف 
التي قتل فيها االشخاص« معتبرا 
أن »االمر اجلديد بالنسبة لنا هو ان 
هؤالء املوتى الذين كانوا مجهولني 

لم يعودوا كذلك«.
 وكان موقع ويكيليكس قد سلم 
وثائقه مس���بقا الى عدد كبير من 
وسائل االعالم الدولية مثل صحيفتي 
»نيوي���ورك تامي���ز« االميركي���ة 
و»الغاردي���ان« البريطانية و»دير 
شبيغل« االملانية وقناة »اجلزيرة« 
القطرية التي كانت اول من كشف 

عن محتواها.
 واش���ارت اجلزي���رة الى قيام 
اجليش االميركي ب� »التستر على 

ن���وري املالكي مت���ورط في إدارة 
فرق للقت���ل والتعذيب وفي العام 
2006 قبض على 17 شخصا قالوا 
إنهم قوات خاص���ة تتلقى األوامر 
من قب���ل املالكي. وتغطي الوثائق 
التي كشف عنها الفترة بني عامي 

.2009 � 2004
 وأوضحت الصحيفة أن سوء 
التفاهم على احلواجز األميركية كان 
قات���ال في العديد من احلاالت وفي 
العديد من األوقات لم يفهم املواطنون 
العراقيون إشارات التوقف التي كان 
يقوم بها اجلنود األميركيون كما 
أن أولئ���ك اجلنود لم يتمكنوا من 
التفاهم مع الناجني بس���بب غياب 
إلى  التقارير  املترجمني. وتش���ير 
ح���ادث قتلت خالل���ه أم وأصيب 
أطفالها الثالثة بجروح على حاجز 
أميركي، وتظهر السجالت أن القوات 
األميركية كانت تلجأ إلى استخدام 
القوة بشكل متس���رع ما أدى إلى 
مقتل نحو 700 مدني على احلواجز. 
ويكشف »ويكيليكس« أيضا عن 
مدى القل���ق األميركي من التدخل 
اإليراني في العراق وتشير الوثائق 
بحسب »نيويورك تاميز« إلى حرب 
في الظل تدور بني القوات األميركية 
وامليلشيات العراقية املدعومة من 

احلرس الثوري اإليراني.
وتظهر السجالت تزويد إيران 
العراقية بالصواريخ  امليلش���يات 
الناس���فة  والقناب���ل والعب���وات 
وصواريخ أرض جو محمولة أسقط 

أحدها مروحية أميركية في شرق 
بغداد في يوليو 2007.

وتشير الوثائق إلى أن املقاتلني 
العراقيني تلق���وا تدريبا في إيران 
على القنص واستخدام املتفجرات 
وتعاونت »فيلق القدس« اإليرانية 
مع املتش���ددين العراقيني إلنشاء 
»كتائب موت« للتشجيع على قتل 

املسؤولني العراقيني.
كما تشير التقارير إلى أن »جيش 
املهدي« املدعوم من إيران كان يعتزم 
قصف املنطقة اخلضراء في بغداد 
الرسمية  التي تضم املؤسس���ات 
العراقية في األول من ديسمبر في 
العام 2006 باستخدام قذائف هاون 
وصواريخ حصل عليها من »فيلق 
القدس« وقد التق���ى قائد »جيش 
الس���يدي مسؤولني  املهدي« علي 
إيرانيني تبني أنهم مسؤولون في 
احلرس الثوري لتسلم 3 شحنات 
من الصواريخ. على الطرف املقابل، 
صرح ناطق باس���م وزارة حقوق 
العراقية لوكالة »فرانس  اإلنسان 
برس« أمس أن الوثائق التي كشفها 
موقع ويكيليكس »لم تش���كل اي 
مفاجأة«، وقال كامل األمني املتحدث 
باسم الوزارة ان »التقرير لم يشكل 
اي مفاجأة الننا اش���رنا الى امور 
كثيرة حدثت بينها ما وقع في سجن 
ابي غريب وكثير من احلاالت التي 
قامت بها القوات االميركية«، واضاف 
»بالنسبة لنا لن نفاجأ مبعلومات 

جديدة«.

التي تعرض لها  التعذيب«  اعمال 
سجناء عراقيون على ايدي قوات 
الشرطة واجليش العراقيني وصلت 

حد »اغتصابهم وقتلهم أحيانا«.
 من جهتهما، حتدثت صحيفتا 
»نيويورك تاميز« و»الغارديان« عن 
تفاصيل حرب في الظل جتري على 
ارض العراق بني القوات األميركية 
وإيران، مش���يرتني خصوصا إلى 
استخدام طهران ميليشيات لقتل 

او خطف أميركيني.
 وتصف الوثائق ايضا الطريقة 
التي سلحت بها إيران ودربت كتائب 
موت تضم عراقيني لشن هجمات 
على قوات التحالف واملس���ؤولني 

احلكوميني.
 وأوضح���ت الصحف نقال عن 
الوثائق انه يش���تبه بان احلرس 
الثوري اإليراني لعب دورا حاسما 

في هذا املجال.
 وكتبت »نيويورك تاميز« نقال 
عن الوثائق ان الهجمات التي تدعمها 
ايران تواصلت بع���د تولي باراك 
اوباما الرئاسة في الواليات املتحدة 

في يناير 2009.

ضرب المنطقة الخضراء 

 وأكدت واحدة من هذه الوثائق 
ان اإليرانيني كانوا يخططون ايضا 
لضرب املنطقة اخلضراء في بغداد 
التي تضم املباني احلكومية العراقية 
الرئيسية والسفارات الغربية، وذلك 
بواسطة صواريخ وسيارات مدرعة 
ملغمة بأس���لحة كيميائية، حسب 

»الغارديان«.
 كما ذكرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« ان الوثائق السرية االميركية 
التي حصل عليها موقع »ويكيليكس« 

تكشف ان األميركيني الثالثة الذين 
أوقفوا العام املاضي على احلدود بني 
العراق وإيران أوقفوا في اجلانب 
العراقي من هذه احلدود، وتتضمن 
الوثائق إحداثيات مكان اعتقالهم. 
وقالت الصحيفة انها تدل على انها 

في اجلانب العراقي.
 أما عن مصدر الوثائق، فقد قالت 
صحيف���ة »الغارديان« إنه على ما 
يبدو »احمللل املنشق عن مخابرات 
اجليش األميركي« الذي كان وراء 
عملية التسريب حول احلرب في 

أفغانستان. 
وقد أظهرت أن القوات األميركية 
التحقيق في تقارير عن  جتاهلت 
إساءة املعاملة والتعذيب وعمليات 
القتل التي ارتكبتها الشرطة واجلنود 

العراقيون.
وأوردت الوثائ���ق حادثة قتل 

مروحية أميركية في بغداد متمردين 
عراقي���ني بينما كان���وا يحاولون 
االستس���الم، فيما أظهرت أن أكثر 
من 15 ألف مدني قتلوا في حوادث 
لم يتم التبليغ عنها من قبل وأفادت 
الس���جالت عن وقوع 66081 حالة 
قت���ل خارج إطار القت���ال بني 109 

آالف وفاة.
كذلك تكشف التقارير عن حاالت 
قتل للمدنيني عل���ى أيدي القوات 
األميركية ل���م يعلن عنها من قبل 
من خالل الغ���ارات اجلوية وعلى 

حواجز التفتيش.

تورط المالكي 

وكانت قناة »اجلزيرة« القطرية 
قد نشرت ليل أمس اجلمعة تقريرا 
التي  إخباريا حول وثائق احلرب 
أظهرت أن رئيس الوزراء العراقي 

أوباما يتهم الجمهوريين بالرجعية والراديكالية: 
لنكولن ما كان سيفوز بترشيحهم في العصر الحديث

في إطار جولته لدعم المرشحين الديموقراطيين لالنتخابات النصفية

لوس اجنيليس � أ.ف.پ: اتهم الرئيس االميركي 
باراك اوباما امس األول منافسيه اجلمهوريني بتبني 
مواقف رجعية وراديكالية وذلك خالل حملته لدعم 
اعضاء مجلس الش����يوخ الدميوقراطيني املهددين 
بفقدان مناصبهم خالل انتخابات منتصف الوالية 

في نوفمبر.
والتقى اوباما احلشود في لوس اجنيليس في 
والي����ة كاليفورنيا وقال ان ابراه����ام لنكولن اول 
رئيس جمهوري ما كان س����يفوز بترشيح احلزب 

اجلمهوري في العصر احلديث.
وتس����اءل »بصراحة، هل تتخيلونه قادرا على 

احلكم مع هؤالء القوم؟«.
واتهم اجلمهوريني بأنهم وقفوا متفرجني في حني 
كان هو يعمل على إنق����اذ االقتصاد من ركود ثان 
عظي����م، وبأنهم يريدون العودة الى نظام ضريبي 

متساهل كان السبب في األزمة أصال.
وقال »هذه األجندة التي تقدم نفسها على انها 
تتخذ موقفا محافظا، ليست متحفظة. لقد أحدثت 
تغييرا راديكاليا من فائض قياسي الى عجز قياسي، 
وتسببت في الفوضى في البورصة، ودمرت اقتصادنا 
تقريبا«. وقال اوباما خالل خطاب في اطار حملته 
لدعم الس����يناتورة باربرا بوكسر »هذا خيار بني 
املاضي واملستقبل، بني اخلوف واألمل، بني التراجع 
والتقدم. وانا ال اعرف موقفكم لكني اريد ان اتقدم 

الى األمام«.
واضاف »انهم يتمسكون باألفكار البالية نفسها«. 
وحت����دث خالل جتمع ثان في لوس اجنيليس قدم 
خالله املمثل جيمي فوكس عرضا، امام نحو 32500 
ش����خص. وفي حال فوز اجلمهوريني ب� 39 مقعدا 
نيابيا س����تعود لهم األغلبية ف����ي مجلس النواب 
بعد 4 سنوات من س����يطرة الدميوقراطيني عليه. 
ويعتبر احملللون هذه املهمة س����هلة بالنسبة لهم 
حيث ي����رون ان هناك 90 مقعدا غير مضمونة من 

اصل 435 في املجلس.
وفي مجلس الشيوخ، يحتاج اجلمهوريون للفوز 
ب� 10 مقاعد اضافية، لكن يتوقع ان يفوزوا مبا بني 
6 و7 مقاع����د.  وانتقل اوباما الى نيفادا بهدف دعم 
الس����ناتور هاري ريد زعي����م األغلبية في مجلس 
الش����يوخ املهدد بفقدان منصبه ف����ي اليوم الثالث 
من حملة استمرت 4 ايام وشملت كذلك اوريغون 

ومينيسوتا.

)أ.ف.پ( الرئيس االميركي باراك اوباما خالل حملة لدعم الدميوقراطيني في نيڤادا 

السجن 14 سنة ألميركي خطط لقتل أوباما
جاس����كون � يو.بي.آي: أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن 14 سنة بحق رجل من 
والية تينيس����ي بتهمة التخطيط لقتل السود بينهم الرئيس باراك أوباما حني كان اليزال 

مرشحا ملنصب الرئاسة في 2008.
وكان دانيال كوارت )22 عاما( قد اعترف في مارس املاضي بالتخطيط مع بول شليسلمان 

من والية أركنساس لشن حرب عرقية في أميركا.
وكان شليسلمان قد أقر بذنبه في أبريل وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

ونقلت صحيفة »جاكسون سان« في تينيسي عن مسؤول في احلرس الرئاسي مثل أمام 
احملكمة أمس االول أنه عثر على رس����ائل إلكترونية في جهاز الكمبيوتر اخلاص بكوارت 

حول الرغبة في قتل السود بهدف بدء حرب عرقية.
وكانت وزارة العدل األميركية قد أوضحت أن شليسلمان خطط لقتل أوباما والعشرات 

من الناس مع التركيز »على ذوي األصول األفريقية«.
وأش����ارت الوزارة إلى انه اعترف بالتخطيط لعمليات القتل طوال أكثر من ش����هر وبدأ 
بجمع األسلحة وتخزينها كما خطط لتنفيذ سلسلة من السرقات وعمليات القتل مبا فيها 

قتل أوباما. وسجن كوارت وشليسلمان منذ توقيفهما في 22 اكتوبر2008.

كروكر لـ »األنباء«: أتوقع أن تطلب الحكومة العراقية 
المقبلة تمديد فترة بقاء القوات األميركية

السفير األميركي السابق في العراق يؤكد أن األزمة تدخل أسابيعها األخيرة

السفير السابق رايان كروكر

الى ان تطلب منا احلكومة العراقية 
البقاء الى ما بعد نهاية العام املقبل، 
وأنا بصراحة أتوقع ان نحو %70 
من األميركيني ال يريدون البقاء في 
العراق ولكن هناك نسبة مشابهة 
من العراقيني يعتقدون ان رحيل 
الق����وات االميركية س����يؤدي الى 
تدهور شامل في اغلب اجلوانب 

التي أشرت إليها«.
واضاف »ق����د يأتي الطلب من 
احلكوم����ة العراقية اجلديدة بعد 
تشكيلها، وأنا بصراحة ال اعرف 
كيف سيكون رد اإلدارة ولكنني آمل 
ان توافق. ان أمام العراق عقبات 
س����تحدد الى عقود طويلة مقبلة 
مصير ذلك البلد. وحني انظر الى 
خريطة األوضاع هناك في جميع 
املجاالت فإنني أرى ان دور الواليات 
املتح����دة بال����غ األهمية من حيث 
القدرة على لعب دور الضامن لعدم 
خروج القطار عن مساره ولتجنب 
العراق لتحوالت داخلية  تعرض 
الى األسوأ ولتحديات خارجية ال 
يس����تطيع في اللحظة الراهنة ان 

يواجهها«.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
السابق  السفير االميركي  قال 
في العراق رايان كروكر انه يتوقع 
تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة 
برئاسة نوري املالكي وعلى نحو 
يعك����س متثيل قاعدة سياس����ية 
واسعة في العراق وليس على اي 

اساس ضيق.
ل����� »األنباء«  واوضح كروكر 
على هامش مؤمتر عقده مجلس 
العالقات االميركية � العربية في 
واشنطن اول من امس ان عملية 
تشكيل احلكومة اجلديدة تدخل 
أسابيعها االخيرة بعد شهور من 
املراوحة التي فرضتها صعوبات 

سياسية كبيرة.
وق����ال كروكر الذي س����بق ان 
عمل س����فيرا في الكويت ولبنان 
وأفغانستان وباكستان »سيعتمد 
استقرار احلكومة املقبلة في بغداد 
على مدى اتساع متثيلها للتيارات 
السياس����ية املختلفة، وأعتقد ان 
املالكي يدرك ذلك وهو ال يريد ان 
يحصر حكومته املقبلة في اي إطار 

ضيق«.
غي����ر ان كروكر ح����ذر من ان 
يؤخذ ذلك باعتب����اره تهوينا من 
التي سيواجهها  ش����أن املصاعب 

املالكي وحكومته.
وش����رح ذلك بقوله »ستواجه 
احلكومة اجلديدة توترا متزايدا بني 
األكراد والعرب، وهذه مشكلة بالغة 
التعقيد النها تكمن في تعريف دور 
كل من احلكومة املركزية واحلكومة 
األقاليم  اإلقليمية واحل����دود بني 
وقضية كركوك وقضية املوصل 
وقضايا العالقات بني املؤسسات«. 
وتاب����ع »باالضافة ال����ى ذلك فإن 
هناك األوضاع األمنية والتوترات 
الت����ي تراجعت ولكنها  الطائفية 
التزال موجودة ووضع مجموعات 

أبناء العراق او الصحوة وقضية 
الالجئني وهي حتد هائل في ذاتها 
وقضية العالقة بني القوات املسلحة 
واحلكومة املدنية وقضية البنية 

التحتية«.

وقال كروكر ان ذلك ال يعني ان 
املوقف في العراق سيصبح أسوأ 

مع كل يوم مير.
وتابع »يجب ان نالحظ ان تلك 
الصعوبات جميعا ميكن ان تؤدي 

اإلس��كندرية � فرجينيا � رويترز: اعترف 
أميركي من ديترويت بس��عيه للحصول على 
وظيفة في وكالة املخابرات املركزية االميركية 
حتى يتجسس لصالح الصني وانه أخفى أسماء 
أش��خاص وأموال حصل عليها من املخابرات 

الصينية.
واعت��رف جلني ش��ريفر )28 عاما( أمس 
األول أثناء جلس��ة في القضي��ة التي تنظر 
فيها محكم��ة احتادية في والي��ة فرجينيا، 
وإنه التقى مبسؤولني صينيني نحو 20 مرة 

بداية من ع��ام 2004 وإنه تلقى ما يصل إلى 
نحو 70 ألف دوالر من ضباط في املخابرات 

الصينية.
وذكر االدعاء أنه بعد أن أمضى عاما يدرس 
في اجلامعة بشنغهاي سنة 2002-2003 انتقل 
إل��ى فرجيني��ا ع��ام 2004 ملواصلة دراس��ته 
والعمل. وأضاف أنه رد على إعالن يطلب كتابة 
موضوع عن العالقات الصينية � األميركية وأن 
الشخص الذي اتصل به قام فيما بعد بتعريفه 

على ضباط باملخابرات الصينية.

أميركي يعترف بمحاولته التجسس لصالح الصين


