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 لندنـ  أ.ف.پ: أوردت صحيفة تاميز البريطانية امس ان 
جهاز االستخبارات البريطاني ام اي ٦ مسؤول عن احضار 
الشـــخص الذي انتحل شـــخصية قيادي كبير في حركة 
طالبان مخول ببدء مفاوضات سالم مع احلكومة االفغانية. 
وكتبـــت الصحيفة البريطانية ان عمالء من جهاز ام اي ٦ 
دفعوا لهذا الرجل مئات آالف الدوالرات، ظنا انه مسؤول 
كبير في حركة طالبان مخول بالتفاوض مع املســـؤولني 

االميركيني واالفغان باسم املتمردين.
  وقال مســـؤول أفغانـــي كبير للصحيفـــة ان «اجهزة 
االستخبارات البريطانية ابدت سذاجة، ونحن من جهتنا 
صدقنا امنياتنا». وظن جهاز االســـتخبارات عند اتصاله 
بهذا الشخص انه املال اختر محمد منصور الوزير السابق 
في حكومة طالبان واملســـاعد االول للمال عمر، وقد تولى 

عدة مرات نقله الى كابول. 

 منتحل شخصية القيادي في طالبان أحضره البريطانيون إلى أفغانستان

 ضمت ١٤٩ شخصًا بينهم ١٢٤ سعوديًا و٢٥ من جنسيات مختلفة جمعوا ٢٫٢٤ مليون ريال

 السعودية تفكك ١٩ خلية إرهابية خططت الستهداف مسؤولين خالل الحج

 الرياض ـ أ.ش.أ: أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال ١٤٩ 
شخصا يشــــتبه فى ارتباطهم بتنظيم القاعدة كانوا يخططون 
الستهداف رجال أمن ومسؤولني وإعالميني ومستأمنني خالل موسم 
احلج وأيضا ضبط وثائق وأسلحة لها عالقة بتلك املخططات.

  وقال املتحدث الرســــمي بوزارة الداخلية الســــعودية اللواء 
منصور التركي ـ في بيان امس بثته وكالة األنباء الســــعودية ـ 
إن األجهزة األمنية املختصة التزال ترصد التوجهات اإلجرامية 
للتنظيم الضال املتمركز في اخلارج ومحاوالت قيادته املستمرة 
إليجاد مواطئ قدم لعناصرهم داخل الوطن واستغالل مواسم احلج 
والعمرة في ذلك ونشر أفكارهم التكفيرية والتغرير بحدثاء السن 
وحتريضهم على اخلروج إلى مواطن الفتنة واالقتتال بدعاوى 
مضللة والعمل على جمع األموال لتمويل أنشــــطتهم اإلجرامية 
في الداخل واخلارج بأساليب تسيء إلى أعمال اخلير التي جبل 

عليها وهللا احلمد أبناء اململكة،  باإلضافة إلى استقطاب عناصر 
لتنفيذ مخططاتهم تلك التي تســــتهدف أمــــن ومقدرات الوطن 
واملواطن واملقيم غير آبهني بحرمة ودم املســــلم أو املستأمن وال 

بحرمات الزمان واملكان.
  وأوضح املتحدث أنه مت اعتراض وإفشال تلك احملاوالت البائسة، 
حيث مت خالل األشــــهر الثمانية املاضية إيقاف ما مجموعه ١٤٩ 
ممن لهم عالقة باألنشطة الضالة، بلغ عدد السعوديني من بينهم 

١٢٤ والبقية ٢٥ من جنسيات مختلفة.
  وأضاف أن أنشطة هؤالء املتورطني توزعت على ما مجموعه 
١٩ خليـــة في عدد من مناطق اململكة معظمها في بداية التكوين 
ولها ارتباطاتهـــا اخلارجية وروابطها الفكرية التكفيرية حيث 
جند أعضاؤها أنفسهم لنشر الفكر التكفيري املنحرف، وجمع 
األمـــوال لدعم التنظيم الضال في الداخل واخلارج حيث ضبط 

مبواقع لهم على مبالغ نقدية مقدارها ٢٫٢٤٤٫٦٢٠ ريال، باإلضافة 
إلى قيامهم بتســـهيل ســـفر املغرر بهم إلى املناطق املضطربة 
ومحاولـــة تنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشـــر الفوضى 

واإلخالل باألمن.
  وقال املتحدث الرســــمي بوزارة الداخلية السعودية إنه من 
خــــالل املتابعة األمنية لتلك اخلاليــــا مت اعتراض مخططات في 
مراحل متقدمــــة لتنفيذ اغتياالت بحق رجال أمن ومســــؤولني 
وإعالميني ومســــتأمنني وقد مت ضبط وثائق وأسلحة لها عالقة 
بتلك املخططات، كما اتخذت اإلجراءات النظامية عبر الشــــرطة 

الدولية بحق املرتبطني بتلك املخططات من املقيمني باخلارج.
  وأوضح أنه من خالل متابعة ما يبث من دعايات للفكر الضال 
على الشبكة العنكبوتية، فقد مت القبض على مستخدم املدونات 
التالية «قاتل، أنور، احملب باهللا، أبو ريان»، كما مت القبض على 

مســـتخدم املدونات التالية «األسد املهاجر، الغريبة، بنت جند 
احلبيبة، النجم الســـاطع» التي اتضـــح بأنها تعود المرأة وقد 

جرى بعد معاجلة أمرها تسليمها لذويها.
  وشـــدد املتحدث على أن «وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك تؤكد 
أنه وعلى ضوء مـــا اتضح للجميع من حقيقة هذه التنظيمات 
الضالة وأهدافها اإلجرامية وإساءتها إلى الدين اإلسالمي احلنيف 
وخدمتها ألعداء اإلسالم بإلصاق تهم اإلرهاب الزائف بأتباعه سوف 
لـــن تتوانى في متابعة وضبط كل من يرتبط بتلك التنظيمات 

وتقدميه للشرع احلنيف لينال ما يستحقه من جزاء رادع».
  وأضاف أن الوزارة تدعو «في الوقت ذاته كل من وضع نفسه 
في محل اشـــتباه أو ارتبط بعالقة مـــع العناصر الضالة وبأي 
صـــورة كانت أن يتقدم إلى اجلهـــات املختصة إليضاح حقيقة 

موقفه وسوف يؤخذ ذلك في االعتبار عند النظر في أمره». 

(واس)   جانب من األسلحة واألجهزة التكنولوجية واألموال التي ضبطتها السلطات السعودية مع اخلاليا اإلرهابية املفككة  

(أ.ف.پ)   السلطان قابوس بن سعيد مرحبا بامللكة إليزابيث الثانية 

 الملكة إليزابيث الثانية في زيارة تاريخية لسلطنة عمان
 مسقطـ  كونا: وصلت امللكة 
إليزابيث الثانية ملكة اململكة 
العظمى  املتحـــدة لبريطانيا 
وايرلندا الشـــمالية ورئيسة 
الكومنولث مساء امس األول 
الى ســـلطنة عمان في زيارة 

رسمية تستغرق ٤ أيام.
  وكان سلطان عمان السلطان 
قابوس بن ســـعيد في مقدمة 
مستقبلي امللكة لدى وصولها 
الى مسقط في ثاني زيارة لها 

الى سلطنة عمان.
  وجتري ملكة بريطانيا خالل 
الزيارة محادثات مع السلطان 
قابـــوس بن ســـعيد تتناول 
تطوير العالقات الثنائية بني 
البلدين اضافة الى بحث عدد 
من القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
  كمـــا تقوم امللكـــة بتهنئة 
الســـلطان قابوس بن سعيد 
الـ ٤  مبناسبة العيد الوطني 
الذي حتتفل به السلطنة هذه 

األيام.
الزيـــارة تعزيزا    وتأتـــي 
ملســـيرة التعـــاون الطيبـــة 
بني ســـلطنة عمان واململكة 
البلدين  املتحدة وحرصا من 
على دعمهـــا مبا يحقق املزيد 
من تطلعات الشعبني العماني 
والبريطانـــي الصديقني في 

مختلف املجاالت.
  ويرافق ملكة بريطانيا خالل 

 بغداد: الكفاءة أساس اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة 

 واشنطن: نشر  وثائق سرية إضافية حول العراق سيئ للغاية 

 بغــــداد ـ وكاالت: أكــــد املتحدث باســــم 
احلكومة العراقية علــــي الدباغ أن رئيس 
الوزراء املكلف نوري املالكي حريص على 
اختيار الوزراء في احلكومة اجلديدة على 

أساس قدرتهم وكفاءتهم.
  وقــــال الدباغ في تصريح لهيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي بي سي) امس ان احلكومة 
الســــابقة كانت تعاني من مســــألة اختيار 
املرشحني للمناصب الوزارية وجاءت بوزراء 
من كتل سياسية لم يتمكنوا من تقدمي ما 
يطمح له املواطن العراقي مما أثر على كفاءة 

اجلهاز احلكومي ككل.

  وأضــــاف املتحدث العراقي أن احلكومة 
اجلديــــدة ســــتحاول تفادي التقســــيمات 
الطائفية التي مت تشكيل احلكومة السابقة 

على أساسها.
  الى ذلك، جدد النائب عن كتلة األحرار 
املمثلة للتيار الصدري في البرملان العراقي 
علي التميمي ســــعي كتلته للحصول على 

الوزارات اخلدمية في احلكومة اجلديدة.
  وقال التميمي في تصريح لراديو «سوا» 
األميركي الليلة قبل املاضية ان كتلته تسعى 
للحصول على وزارات التعليم العالي والنقل 
والصحة والزراعة والتربية، لغرض خدمة 

الشعب العراقي.
التيار  العراقي حــــرص  النائــــب    وأكد 
الصدري على شــــغل مناصــــب قيادية في 
األجهزة األمنية، قائــــال إنه «حصل اتفاق 
على منح وزارات الدفاع والداخلية واألمن 
الوطني لشخصيات مستقلة، وأنه ال مانع 
لدى التيار الصدري من شغل مناصب في 

األجهزة األمنية».
  ويشــــغل التيار الصدري ٤٠ مقعدا في 
البرملــــان ضمن التحالف الوطني، وحصل 
على منصب النائب األول لرئيس مجلس 

النواب. 

 بغدادـ  أ.ف.پ: أعرب السفير االميركي لدى 
العراق جيمس جيفري أمس عن قلقه حيال 
عزم موقع ويكيليكس نشر مجموعة جديدة 
من الوثائق السرية، معتبرا ذلك أمرا سيئا 
للغاية ويشكل عقبة كبيرة للديبلوماسية 

في هذا البلد.
  وتأتي تصريحات السفير االميركي بعد 
اربعة ايام من اعالن املوقع انه ينوي نشـــر 
نحو ثالثة ماليني وثيقة سرية، في خطوة 
هي الثالثة من نوعهـــا منذ يوليو املاضي، 
لكنه لم يحدد متى سيتم ذلك أو ما يرد فيها 

من معلومات.
  وقـــال جيفـــري للصحافيني فـــي مبنى 
الســـفارة في بغداد «نحن قلقون من نشر 

وثائق اضافية».

  وأضاف ان «وثائق ويكيليكس تشـــكل 
عائقـــا كبيرا للغاية بالنســـبة لعملي الذي 
يتطلب مناقشات تتميز بالثقة مع الناس، ال 
أفهم الدافع وراء هذه الوثائق كونها ال تساعد 
امنا هي ببساطة تلحق أضرارا بقدرتنا على 

اداء عملنا هنا».
  وردا على ســـؤال عما اذا كان مسؤولون 
عراقيون سألوه حول نشر الوثائق، قال «من 
الواضح انهم غير مرتاحني. كل شخص يجري 
محادثات سرية جتد في النهاية طريقها الى 

االعالم سيكون مستاء وفي غاية احلزن».
  ولم يكشف موقع ويكيليكس عن فحوى 
الوثائق التي سينشرها، مكتفيا بالتلميح الى 
انها ستكون أكثر «بسبع مرات» من وثائق 
حرب العراق التي بلغ عدد املنشـــور منها 

حوالي ٤٠٠ ألف وثيقة. كما ســـبق أن نشر 
٧٧ ألف وثيقة سرية حول حرب افغانستان 
في يوليو املاضي. ويؤكد املوقع ان نشـــر 
الوثائق يلقي الضوء على احلرب االميركية 

في العراق وافغانستان.
  وتأتي ردود الفعل على عزم ويكيليكس 
نشر وثائق سرية جديدة في وقت رفضت 
فيه محكمة استئناف سويدية االربعاء املاضي 
الطعن املقدم من مؤسس املوقع جوليان اساجن 
في مذكرة االعتقال التي صدرت بحقه في اطار 

التحقيقات باتهامه باالغتصاب.
  وقـــد صدرت مذكرة اعتقـــال دولية منذ 
أسبوع ضد االسترالي اساجن (٣٩ عاما) اثر 
اتهامه باالغتصاب واالعتداء اجلنســـي في 

السويد في أغسطس املاضي. 
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 سخاء ليبيا يمنحها نفوذًا متناميًا في أفريقيا
 أديس أباباـ  رويترز: حظي الزعيم الليبي معمر القذافي 
باستقبال خاص لدى وصوله الى أوغندا في وقت سابق 
هـــذا العام حلضور قمة أفريقية إذ اصطف مئات األطفال 

على جانبي الطريق مرتدين قمصانا حتمل صورته.
  وفي احلقيقـــة بدا القذافي مختلفا منذ حلظة خروجه 
من الطائرة مرتديا نظارته الشمســـية وســـترة طبعت 
عليهـــا خريطة القارة األفريقية يرافقه حرس شـــخصي 

من الفتيات.
  وقال مســـؤول كبير فـــي جنوب أفريقيا وهـــو يصف الصخب 
الذي أحاط بالقذافي خالل القمة التي عقدت في يوليو «انه العرض 

اجلانبي املعتاد».
  هذا املشـــهد الالفت للقذافي هو مجرد اجلانـــب املرئي من نفوذ 
ليبـــي ضخم ومتنام في القارة األفريقية يأخذ أشـــكاال تتراوح بني 
التبـــرع بجرارات زراعية لناميبيا الى صفقات في قطاع االتصاالت 
بقيمة ٩٠ مليون دوالر في تشـــاد وبناء مستشـــفيات حتمل اســـم 

الزعيم الليبي.
  وتقول الدول املستفيدة والكثير من املراقبني املستقلني إن ليبيا حتقق 
إلفريقيا مكاسب حقيقية. ويقول مسؤولون في طرابلس ان هدفهم 

هو تشجيع التنمية ومساعدة القارة على التصدي لالستغالل.
  لكن النهج الذي تسلكه طرابلس دفع بعض احلكومات األفريقية 
للقلق من أن القذافي الذي عادة ما يستخدم لقب «ملك ملوك» أفريقيا 
قد يصبح أقوى مما يجب ويستغل نفوذه اجلديد في محاولة العادة 

صياغة األوضاع في القارة وفقا الرائه السياسية اخلاصة.

  وتسعى دول أخرى السيما الصني لدور أكبر في القارة السمراء. 
بيـــد أن ما مييز ليبيـــا هو انها تقترب من القارة برؤية سياســـية 

شديدة التميز.
  ويعتبـــر القذافي الذي ألف «الكتاب األخضر» الذي وضع قواعد 
احلكم في ليبيا ان الدميوقراطية املنتخبة شكال من أشكال الديكتاتورية 
ووصف العمل مقابل احلصول على أجر بأنه نوع من العبودية وقال 

انه يسعى الى تأسيس الواليات املتحدة األفريقية.
  يقول ديرك فاندويل الباحث املتخصص في الشؤون الليبية في 
كلية دارمتوث بالواليات املتحدة «أعتقد أن (دور ليبيا في أفريقيا) 
واحدة من القصص التي لم تســـطر بعد.. لم يلتفت اال قليلون لهذا 

األمر وما يرمز اليه في احلقيقة».
  «األمر املثير بالطبع هو حجم ما ميكن أن مينحه وما ترغب الدول 

الواقعة جنوب الصحراء في تقدميه في املقابل».
  ومنذ تولي السلطة في انقالب أبيض عام ١٩٦٩ جعل القذافي من 

أفريقيا مكونا هاما في الهوية الليبية.
  وعادة ما يتباهى الليبيون بان االحتاد االفريقي تأسس خالل قمة 
اســـتضافها القذافي في مسقط رأسه في التاسع من سبتمبر ١٩٩٩. 
وحتتفي اخلطوط اجلويـــة األفريقية اململوكة للدولة بهذا التاريخ 

بطبع عبارة «٩٩٫٩٫٩» على ذيل طائراتها.
  واملساعدات التي تقدمها ليبيا جليرانها في القارة ليست باألمر 
اجلديد. لكن يبدو أن التغير الذي حدث في السنوات القليلة املاضية 
هو أن حجم األموال الليبية التي تتدفق على القارة قد زاد فضال عن 

النفوذ الذي تشتريه.

  ويرجع هذا ضمن أسباب أخرى إلى زيادة ثروة ليبيا. وانتعاش 
اقتصادها الذي عانى من الكســـاد يوما منذ رفع العقوبات الدولية 
عليها عام ٢٠٠٤. وأتاحت ايرادات النفط لها تكوين صناديق للثروة 

السيادية تقدر قيمتها بنحو ٦٥ مليار دوالر.
  وال تتوافر بيانات رسمية لكن األدلة على األرض تشير الى تنامي 
الوجود الليبي الســـيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والطرف 

اجلنوبي ملنطقة الصحراء.
  وفي أغســـطس أعلنت ليبيا زيادة حجم املســـاعدات املمنوحة 
للنيجر ومن بينها تأســـيس صندوق استثماري بقيمة ١٠٠ مليون 
دوالر وهو مبلغ كبير لدولة تأتي في املرتبة الثالثة في ذيل مؤشر 

األمم املتحدة للتنمية البشرية.
  وفي غامبيا ال حتظى عادة ذكرى ثورة الفاحت الليبية ـ التي أتت 
بالقذافي للســـلطةـ  بالكثير من االهتمام لكن وزير خارجية غامبيا 
مومودو تانغارا حضر احتفاال هذا العام مع مسؤولني اخرين وكال 

املديح لطرابلس.
  والعام املاضي قدم الزعيم الليبي للرئيس الغامبي جماال وهدية 

الى جانب مساعدات كبيرة لبالده.
  كما بدأت الشركات الليبية تضطلع بدور. ومن ذلك مثال الشبكة 
الليبيـــة اخلضراء لالتصاالت وهي شـــركة هاتف محمول مملوكة 
للدولـــة حيث متتلك أو تســـيطر على أعمال فـــي مجال االتصاالت 
في ثماني دول أفريقية ودفعت هذا الشـــهر ٩٠ مليون دوالر لشراء 

أصول في تشاد.
  يقول اليكـــس فاينس رئيس برنامج أفريقيـــا في مركز أبحاث 

تشاتام هاوس ومقره بريطانيا «في املاضي لعبت ليبيا... دورا بناء 
أقل في بعض الدول».

  لكنه أضاف «هناك بعض املساعدات الليبية املفيدة حقا وميكن 
للمرء القول انه تطور على مدار السنني.. حاولت ليبيا توسيع دورها 

القيادي في القارة األفريقية وهو ما يندرج في هذا االطار».
  وقال محمد ســـيالة أمني شـــؤون التعاون في وزارة اخلارجية 
الليبية إن ليبيا عرضت على الدول األفريقية بديال للنموذج الغربي 

للتنمية.
  وقال لـ «رويترز» في مقابلة إن املساعدات الليبية متنح البلدان 
األفريقيـــة فرصة لتوجيه مواردها االقتصادية والطبيعية بطريقة 

أفضل مبنأى عن االستغالل واالحتكار.
  وأضاف أن هناك بالتأكيد قيادات مقتنعة بهذا الدور بينما توجد دول 
لم تقتنع بعد لكن الوقت سيبرهن على صحة الرؤية االستراتيجية 
للقذافي. وهذه وجهة نظر ال يشاركه فيها بعض الديبلوماسيني في 

مقر االحتاد األفريقي بأديس أبابا.
  قال مسؤول كبير في االحتاد طلب عدم نشر اسمه «نواجه محاولة 

ليبيا استخدام املال في شراء النفوذ في أفريقيا منذ فترة».
  «القذافي كثف اجلهود مؤخرا، نعم في االسابيع التي تسبق القمم 
األفريقية ســـتقدم املنح عادة الى دول غرب أفريقيا. ستكون هناك 

استثمارات ومحادثات».
  وأردف «الشـــيء املدمر بالنســـبة لالحتاد أحيانـــا هو اختطاف 
اجتماعات القمة وضياع الوقت في التعامل معه ومع مشروعاته، ما 

أمتناه هو أن تصبح الدول الفقيرة أقل قابلية لبيع والئها له». 

الزيارة وفد رسمي يضم الدوق 
أدنبره ووزير  فيليـــب دوق 
اخلارجيـــة البريطاني وليام 
هيغ وســـفير اململكة املتحدة 
لدى ســـلطنة عمان د.نويل 

جوكيان.
  وشهدت العالقات التجارية 
العمانيةـ  البريطانية ازدهارا 
حقيقيا يعكسه حجم التبادل 
التجاري وتعاون الشركات بني 

اجلانبني.
اليزابيث  امللكـــة  ان    يذكر 
الثانية كانت قد قامت بزيارة 
سابقة الى سلطنة عمان عام 
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