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(أ.پ)   صور أحد املرشحني الرئاسيني في انتخابات هاييتي  

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 بيونغ يانغ تهدد بالهجوم على المناورات 
األميركية ـ الكورية الجنوبية

 النجيفي يدعو إيران إلى احترام
  سيادة العراق ووقف ضخ مخلفات مزارعها

 فاطمة سلمان ابنة النجار العصامية
  أول بحرينية منتخبة باالقتراع الحر 

 عواصم ـ وكاالت: هددت كوريا الشمالية مبهاجمة قوات كوريا 
اجلنوبيـــة والواليات املتحدة األميركية التي بدأت أمس مناورات 

عسكرية مشتركة، في حال تعديهما على مياهها اإلقليمية.
  وذكرت هيئة االذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان كوريا الشمالية 
قامت بنشر صواريخ ارضـ  جو على ساحلها الغربي قرب املنطقة 
التي جترى فيها املناورات التي بدأت صباح أمس في البحر االصفر 

ومن املقرر ان تستمر املناورات حتى بعد غد.
  وقالت ان تلك املناورات تهدف الى تعزيز دفاع ســـيئول ومنع 
بيونـــغ يانغ من القيام بهجمات جديدة على حدودها مع اجلنوب 
بعد قيامها بقصف جزيرة كورية جنوبية قبل ســـتة أيام ما ادى 

الى مقتل اثنني من رجال البحرية ومدنيني آخرين.
  ونقلت اإلذاعة انتقاد كوريا الشـــمالية للمناورات العسكرية 
واصفة إياها باالستفزازية وقال بيان رسمي صادر عنها «إذا جلبت 
الواليات املتحـــدة حاملة طائراتها الى بحر كوريا الغربي (البحر 

االصفر) ال ميكن الحد ان يتنبأ بالعواقب التي ستعقب ذلك».
  كما عبرت بكني، حليفة بيونغ يانغ الوثيقة، عن قلقها ازاء قيام 
القوات األميركية بنشـــاط عسكري قرب مياهها اإلقليمية محذرة 

األميركيني من االقتراب أكثر.
  إال أن مسؤولني من كوريا اجلنوبية صرحوا بأن املناورات مع 
الواليات املتحدة قد مت التخطيط لها قبل الهجوم الكوري الشمالي 
على جزيرة يونبيونغ، مضيفني انهم ابتداء من اآلن ســـيكثفون 

استخدام القنابل والذخيرة احلية في تدريباتهم العسكرية. 

  بغدادـ  وكاالت: أعلنت القائمة العراقية أمس إن زعيمها إياد عالوي 
سيتولى رئاسة املجلس الوطني للسياسات العليا بصالحيات تنفيذية، 
كما أن القائمة ستشارك بحصة كبيرة في احلكومة العراقية املقبلة.

   وأوضح مستشار القائمة الدكتور هاني عاشور، في بيان أصدره 
مكتبه، أن قائمته ستشــــارك بحصة كبيــــرة وبفاعلية في احلكومة 
املقبلة من أجل تنفيذ برنامجها االنتخابي ووفاء للعهود التي قطعتها 

لناخبيها.
   مــــن جهته، دعا رئيس مجلس النواب العراقي اســــامة النجيفي 
احلكومة اإليرانية إلى احترام ســــيادة العــــراق وعدم ضخ املخلفات 
الزراعيــــة االيرانية في األراضي العراقية كما حث احلكومة العراقية 
على ايجاد حلول ملشاكل احلدود مع دول اجلوار. وقال النجيفي في 
مؤمتر صحافي عقده في مقر مجلــــس محافظة البصرة على هامش 
زيارة قام بها إلى احملافظة إن «العراق ال ميكن أن يكون بلدا مستباحا 
وعلى دول اجلوار احترام سيادته» ودعا احلكومة اإليرانية إلى عدم 
تلويث األراضي العراقية من خالل إلقاء املخلفات الزراعية فيها. كما 
دعا احلكومة العراقية إلى وضع حد للتجاوزات واالنتهاكات اخلارجية 
التي يتعرض لها العراق ورفض أن يكون العراق ساحة إللقاء املخلفات 
مشــــيرا الى أن البرملان العراقي لن مينــــح الثقة إلى وزير اخلارجية 
اجلديد ما لم يقدم خطة عمل واضحة تتضمن تصورات واقعية بشأن 

كيفية معاجلة املشاكل القائمة مع دول اجلوار. 

 املنامةـ  أ.ف.پ: تؤكد فاطمة 
سلمان املتحدرة من عائلة بسيطة 
مبدينــــة احملرق شــــرق املنامة 
والتي اصبحــــت اول بحرينية 
تفوز باالقتراع احلر للناخبني 
انها كسرت االعتقاد السائد في 
اململكة باستحالة فوز املرأة في 
االنتخابات.  وقررت سلمان، وهي 
ابنة جنار وامرأة عصامية ذات 
نشــــاط تطوعي قدمي، خوض 
البلديــــة لبلورة  االنتخابــــات 
التطوعي واالجتماعي  نشاطها 
ضمن قنوات مؤسسية حسبما 
أكدت في مقابلة مع وكالة فرانس 

برس.  وانتخبت سلمان لعضوية املجلس البلدي في محافظة احملرق 
لتكون بذلك اول بحرينية منتخبة عبر صناديق االقتراع، وهو اختراق 
ارجعته بشــــكل اساســــي الى «حالة االحباط العامة التي كان يشعر 
بها الناخبون وحفزتهم على التصويت لصالح امرأة خصوصا انهم 

يعرفونني جيدا عبر سنوات طويلة من العمل التطوعي».
   وقالت سلمان «كان الناخبون يأتون الى مقري االنتخابي ويقولون 
انهم جربوا الرجال وآن االوان لكي يجربوا املرأة ممثلة لهم. الشباب 
من اجلنسني ابدوا حماسا كبيرا ايضا وبعضهم كان يجبر ذويه على 
زيارة مقري االنتخابي وتطوعت فتيات صغار بعضهن دون العاشرة 

لتوزيع برنامجي االنتخابي».
   وتابعت «اعتقد ان فوزي اختراق كســــر اعتقادا كان قائما حول 
صعوبة او حتى استحالة فوز النساء في االنتخابات، لقد كنت مؤمنة 
منذ زمن بعيد بإمكان حتقيق مثل هذا االختراق وقد وقف الناخبون 

معي بقوة ملستها منذ البداية واعتقد ان هذا مؤشر مهم».
   وتدين سلمان املوظفة الســــابقة في إدارة املوانئ بوزارة املالية 
بالكثير من الفضل لوالدتها التي قالت عنها «انها قدوتي ومعلمتي»، 
مضيفة انها «علمتني منذ الصغر وربتني على مساعدة الناس الذين 
أحب ان اكون وسطهم دوما» و»هذا ما فعلته منذ ايام املدرسة وطيلة 

٣٥ عاما من العمل التطوعي في ميادين عدة».
   واضافت «والدي كان جنارا وقد توفي في وقت مبكر فتولت والدتنا 
تربيتنا ورعايتنا انها امرأة مكافحة ومنها تعلمت الكثير وخصوصا 
مســــاعدة الناس انها حاليا تدير مطبخا شــــعبيا مــــن منزلها واثناء 

االنتخابات كانت معي ليليا في مقري االنتخابي تشد من ازري».
   واضافــــت موضحة «بعد ٣٥ عاما مــــن العمل التطوعي قررت ان 
اخوض االنتخابات لكي اقدم خدماتي للناس في اطار مؤسسي وليس 
افضل من املجلس البلدي لتحقيق ذلك» وأضافت «هناك مشــــروعات 
كثيرة لدي ســــأعمل على تنفيذها عبر املجلس البلدي فاغلب مناطق 
دائرتي حتتــــاج الى اصالح للبنية التحتية والشــــوارع واملنتزهات 

واالهتمام بالبيوت االيلة للسقوط ومشكلة االسكان».
   وذكرت ســــلمان ان لديها مشروعا لتشجيع العائالت املنتجة من 
املنزل، و«ابرز ما في املشروع هو ضرورة ان تتمتع املرأة العاملة من 
املنزل بنفس حقــــوق املرأة العاملة في القطاع احلكومي او اخلاص» 
مع اطالق «سوق اسبوعي لتصريف منتجات هذه العائالت لتحسني 
اوضاعها املعيشية وهذا من شأنه انعاش االقتصاد احمللي في مدينة 

احملرق وجتربة ميكن تعميمها على سائر مناطق اململكة». 

 الكوليرا تخيّم على انتخابات هاييتي 

باألمر نفسه وكتب في رسالته «بالوحدة نحقق 
االستقرار. أطلب من كل الشعب الهاييتي شطب 
جميع األرقام ١٠ لكي نحقق (النجاح) ١٠ على ١٠». 
ودعي قرابة ٤٧١٤١١٢ ناخبا لإلدالء بأصواتهم في 
١١١٨١ مركز تصويت الختيار رئيسهم و٩٩ نائبا 
و١١ سيناتورا. وقد مت يومي اجلمعة والسبت 
توزيع أوراق االقتراع لالختيار ما بني ١٩ مرشحا 
للرئاســــة من بينهم مرشــــح واحد على األقل 

أعلن انسحابه. 

بأعمال عنف متفرقــــة أدت الى مقتل عدد من 
األشخاص. وعشية االقتراع تلقى الهاييتيون 
السبت رســــائل عبر الهاتف احملمول وجهها 
مرشحون الى الرئاسة تدعوهم الى التصويت 
من اجل «التغيير» و«االستقرار». كذلك اغرق 
املغني املشهور ميشال مارتيلي بدوره شاشات 
الهواتف احملمولة. ورسالته تقول «هل تريدون 

التغيير؟ صوتوا للرقم ٨ ميشال مارتيلي».
  وقام جود سيليستان مرشح احلزب احلاكم 

 بور او برانسـ  أ.ف.پ: دعي نحو ٤٫٧ ماليني 
ناخب من سكان هاييتي الى صناديق االقتراع 
أمس الختيار رئيس جمهوريتهم وبرملانييهم بعد 
حملة تخللتها اعمال عنف وفي ظل تفشي وباء 
الكوليرا في هذا البلد الذي اليزال يعاني تبعات 

الزلزال املدمر الذي ضربه في ١٢ يناير.
  ودعا الرئيس رينيه بريفال الذي لم يترشح 
لوالية جديــــدة، جميع الهاييتيني للتوجه الى 
صناديق االقتراع «في نظام وانضباط» الفتا الى 
ان «جميع املؤسسات املعنية بتنظيم االنتخابات 

جاهزة».
  وسيكون امام الرئيس اجلديد حتديات كبرى. 
فقد لقي أكثر من ٢٥٠ ألف شخص حتفهم جراء 
الزلزال الذي تسبب ايضا بدمار وتشريد أكثر 

من مليون هاييتي.
  ومنذ منتصف أكتوبر املاضي، أسفر تفشي 
وباء الكوليرا الذي لم يصل بعد الى أوجه عن 

وفاة ١٦٤٨ شخصا.
  وقد تأثرت حماســــة الناخبــــني باملخاوف 
التــــي يثيرها مرض الكوليــــرا حلظة التوجه 
الى صناديق االقتراع، علــــى الرغم من تأكيد 
الســــلطات عدم وجود مخاطر حصول عدوى 

بالوباء بسبب املشاركة باالقتراع.
  وتأتي عمليات التصويت بعد حملة متيزت 

 فاطمة سلمان 

 عائلة ومحامو طارق عزيز يائسون من إلغاء حكم اإلعدام
مشــــيرا الى ان «هذه سابقة في تاريخ القضاء 
العراقي منذ إنشاء الدولة العراقية في عشرينيات 

القرن املاضي».
  وأضاف انه «رغم ذلك تقدم احملامي املنتدب 
من قبل احملكمة، بتمييز مختصر حلني وصول 
نص قرار احلكم»، معتبرا انه «من املستحيل 
ان يتمكن اي محامي من التمييز أمام احملكمة 
دون ان يستلم نص قرار احلكم والتجرمي كي 
يتمكن من دراسة فقراته والرد عليه»، مشيرا 
الى ان «هذا االمر يتطلب ما ال يقل عن عشرة 
أيام». وحول تصريحات الرئيس العراقي جالل 
طالباني لشبكة «فرانس ٢٤»من انه «لن يوقع 
ابدا» على قرار اعدام عزيز، قال عزت ان «طالباني 
لم يتكلم بشــــكل قاطع بأنه سيقف ضد تنفيذ 
حكم االعدام، انه تكلم بطريقة غير واضحة». 
وبحسب عزت «لقد قال طالباني نفس الشيء 
قبيل تنفيذ حكم اإلعدام بصدام حسني، لكنه 
لم يعترض عندما مت تنفيذ احلكم ولم نسمع 

له صوتا».

عزيــــز لم يتمكن من تقدمي طلب متييز احلكم 
لدى احملكمة اجلنائيــــة العليا في بغداد رغم 

انتهاء املدة القانونية البالغة ٣٠ يوما.
  وقال عزت ان «احملكمة ورغم صدور حكمها 
في ٢٦ أكتوبر املاضي، إال انها لم تسلمنا حتى 
اآلن مقتبس قرار احلكم كي نتمكن من التمييز»، 

 عمانـ  وكاالت: لم تر عائلة عراب اإلفك نائب 
رئيس الوزراء العراقي األسبق طارق عزيز او 
محاموه أي بارقــــة أمل تلوح في األفق إللغاء 
حكم اإلعدام الصــــادر بحق عزيز او تخفيفه، 
رغم الدعوات واملناشدات الدولية ملنع إعدامه 
وآخرها مطالبة وزير خارجية ايطاليا فرانكو 
فراتيني للرأفة به، ورغم إعالن الرئيس العراقي 
جالل طالباني انه «لــــن يوقع ابدا» على قرار 

اإلعدام.
  وقال زياد جنل طارق عزيز واملقيم في عمان 
مع عائلته منذ ٢٠٠٣ «انا لست متفائال وأخشى اال 
تلقى كل دعوات العفو او إلغاء احلكم او تخفيفه 

آذانا صاغية» من قبل احلكومة العراقية.
  وأضــــاف ان «اجلميع يعرف فــــي العراق 
صغيرهم قبل كبيرهم ان هذا احلكم سياسي 
وانه ليس لوالدي اي دخل ال بتهجير او بقتل 

األحزاب الدينية ال من قريب وال من بعيد».
  مــــن جانبه، أكد احملامي بديع عارف عزت، 
احد محامي عــــراب اإلفك، ان فريق الدفاع عن 

 وزير الداخلية السعودي يطمئن:
  خادم الحرمين تمكن من المشي بعد العملية 

والبالغة ٢٫٢ مليون ريال (٥٨٦ 
ألف دوالر) جمعت في مواقع 
عديدة في اململكة حتت غطاء 
العمل اخليري كمساعدة الفقراء 
واأليتام، الفتة إلى أن اجلهات 
املختصة أبلغت جهاز الشرطة 
الدولية (اإلنتربول) بأســــماء 
عناصر سعودية وغير سعودية 
لها ارتباط بتلك اخلاليا الضالة، 
وأن اجلهات األمنية في اململكة 
أدلة علــــى تورط تلك  متتلك 

العناصر في جرائم القاعدة.
  في ســــياق منفصل، بحث 
الرئيس السوري بشار األسد 
الشــــورى  ورئيــــس مجلس 
السعودي مستجدات األوضاع 
العربيــــة  الســــاحتني  علــــى 

واإلقليمية.
  وذكر بيان رئاسي أنه مت بحث 
العالقات السوريةـ  السعودية 
البلدين على  وحرص قيادتي 
تعزيزها وتطويرها مبا ينعكس 
إيجابا على الشعبني في البلدين 
الشقيقني وعلى القضايا العربية 

عامة.  

«الضالــــة»، فــــي إشــــارة إلى 
نشاطات تنظيم القاعدة بينهم 
١٢٤ سعوديا ٢٥ ومن جنسيات 
مختلفة خططوا الغتيال رجال 
أمن مســــؤولني وإعالميني إلى 

جانب مستأمنني.
  بينما أوضحــــت صحيفة 
«عكاظ» أمس انه اتضح أن تلك 
اخلاليا خططت لتسهيل سفر 
صغار السن من املغرر بهم من 
اململكة إلــــى اليمن والصومال 
لتدريبهم في معسكرات تعود 
للتنظيم علــــى مختلف أنواع 
القتــــال والتفجيــــر ولتنفيذ 
مخططــــات القاعدة اإلجرامية 
داخــــل اململكــــة فيمــــا ينتمي 
مــــن غير  الـ ٢٥  املوقوفــــون 
الســــعوديني إلى عشــــر دول 

آسيوية وافريقية.
  وتبني أن تفكيك تلك اخلاليا 
جرى في مناطق عدة في اململكة 
املكرمــــة والرياض  منها مكة 

وعسير واملنطقة الشمالية.
  وأردفــــت أن املبالغ املالية 
التــــي ضبطت مع تلك اخلاليا 

 عواصم ـ هدى العبود ـ وكاالت
الداخليــــة    أعلــــن وزيــــر 
الســــعودي األميــــر نايف بن 
عبدالعزيز أن امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز استطاع السير على 
التي  قدميه خارج املستشفى 
أجرى فيها العملية اجلراحية 

في نيويورك.
  وقــــال األميــــر نايــــف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
في كلمة له مساء اول من امس 
خالل اســــتقباله رئيس جهاز 
فــــي جمهورية  القومي  األمن 
أوزبكستان الفريق أول رستم 
إنايتوف وأعضــــاء اجلانبني 
السعودي واألوزبكي في جلسة 
املباحثات الرسمية «نحن في 
اململكة نعيش عيدا ثانيا بسالمة 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز بعد 
أن استطاع السير على قدميه 
خارج املستشــــفى التي أجرى 
فيهــــا العمليــــة اجلراحية في 

نيويورك».
  في غضــــون ذلــــك، ذكرت 
مصادر ســــعودية أن من بني 
مخططات «اخلاليا اإلرهابية» الـ 
١٩ التي مت تفكيكها خالل األشهر 
الثمانية املاضية خطف ضباط 
أمن لغرض مساومة السلطات 
بإطالق سراح موقوفني لديها 
مــــن عناصر تنظيــــم القاعدة 
فضال عن قتل واغتيال مقيمني 
غربيني في اململكة وأن غالبية 
مخططات اخلاليــــا اإلرهابية 
تركزت على االغتياالت أكثر منها 
على استهداف مواقع ومنشآت. 
وذلك بعد أن أعلنت الداخلية 
السعودية في بيان رسمي تفكيك 
١٩ «خلية إرهابية» والقبض على 
١٤٩ ممن لهم عالقة باألنشطة 

 مصادر: الخاليا الـ ١٩ خططت لخطف مسؤولين ومقايضتهم بقياديين من «القاعدة» 

  «ويكيليكس» ينشر وثائق  سرية جديدة..  والعواصم الخليجية تخشى األسوأ 
  ومخاوف من اإلضرار بعالقات أميركا مع نصف دول العالم 

أن بعض الوثائق تتعلق بايطاليا. وأشارت احلكومة االيطالية 
في بيان لها إلى ان هناك «انعكاسات سلبية محتملة بالنسبة 

إلى ايطاليا».
  وكندا بدورها أشـــارت بعد ظهر يوم اجلمعة املاضي إلى 
أن ســـفارتها في واشنطن «تعالج هذه املســـألة مع وزارة 

اخلارجية».
  وفي بغداد، أعرب السفير األميركي لدى العراق جيمس 
جيفري عن قلقه حيال عزم موقع «ويكيليكس» نشر مجموعة 
جديدة من الوثائق الســـرية، معتبرا ذلك أمرا سيئا للغاية 

ويشكل عقبة كبيرة للديبلوماسية في هذا البلد.
  وقال جيفري للصحافيني في مبنى السفارة في بغداد إن 
«وثائق ويكيليكس تشكل عائقا كبيرا للغاية بالنسبة إلى 
عملي الذي يتطلب مناقشات تتميز بالثقة مع الناس. ال أفهم 
الدافع وراء نشر هذه الوثائق كونها ال تساعد إمنا ببساطة 

يلحق أضرارا بقدرتنا على أداء عملنا هنا».
  وردا على ســـؤال حول رد فعل مسؤولني عراقيني أجاب 
«من الواضح أنهم غير مرتاحني. أي شخص يجري محادثات 
سرية جتد في النهاية طريقها إلى اإلعالم سيكون مستاء».

  وقد تشعر واشنطن بارتباك أكبر إثر نشر وثائق أعدها 
ديبلوماســـيوها وخصوصا إذا كانت متس شـــركاء أجانب 

للواليات املتحدة.

  إسرائيل تترقب

  كذلك ترقبت، إســـرائيل بتوتر شـــديد مضمون الوثائق 
األميركية الســـرية التي يتوقع أن تشمل حتليالت أميركية 
لشخصيات إسرائيلية بينها رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
ووزراء اخلارجيـــة أفيغدور ليبرمـــان والدفاع ايهود باراك 
والرفاه اسحق هرتســـوغ ورئيسة حزب كدميا واملعارضة 

تسيبي ليڤني.
  وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن التحذير 
الذي مررته السفارة األميركية في تل أبيب إلى مكتبي نتنياهو 
وليبرمان يتعلق بكشف الوثائق التي يتخوف األميركيون 
واإلســـرائيليون من نشرها والتي تشمل آراء مسؤولني في 

وزارة اخلارجية األميركية حول املسؤولني اإلسرائيليني.
  ويتوقع أن تتضمن الوثائق تفاصيل لقاءات بني مسؤولني 
أميركيني مع مسؤولني إسرائيليني وصفت بأنها لقاءات سرية 
وبينهم نتنياهو وليڤني ورئيس املوساد مائير داغان ورئيس 
الشاباك يوفال ديسكني والوزير السابق حاييم رامون ورئيسا 
مجلس األمن القومي السابقان غيورا آيالند وداني أرديتي.

  إلى جانب ذلك يتخوف اإلسرائيليون من أن يؤدي نشر 
الوثائق األميركية الســـرية في «ويكيليكس» إلى تســـريب 

معلومات تتعلق بإيران.
  ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصدر إسرائيلي قوله ان 
األميركيني اعترفوا بأنه سيتم نشر معلومات بالغة السرية 
حصلت عليها شـــعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
واملوساد ومت تســـليمها إلى وزارة اخلارجية األميركية من 

دون علم احلكومة اإلسرائيلية.
  وأضاف املصدر اإلسرائيلي أن املعلومات بهذا اخلصوص 
تشمل مواد تبني ســـعي إسرائيل إلى جترمي إيران وتشديد 

العقوبات االقتصادية عليها.
  وفي أنقرة، أشـــار ديبلوماسي تركي رفيع املستوى إلى 

أن تركيا مت إخطارها كذلك بهذا املوضوع. 

حتذير حلفائها املعنيني.
  فأعلنـــت واشـــنطن التي أقرت بأنها تســـتعد «ألســـوأ 
السيناريوهات»، أن األجهزة الديبلوماسية األميركية شرعت 
في إبالغ حكومات أجنبية بأن «ويكيليكس» يعتزم أن ينشر 

قريبا وثائق سرية من شأنها أن تثير «توترات» معها.
  وقال رئيس هيئة أركان اجليوش األميركية األميرال مولن 
في مقابلة تبثها شبكة «سي إن إن» األميركية أمس إن موقع 
«ويكيليكس» «اليزال يقوم بأمور خطرة للغاية»، خصوصا 
على أمن اجلنود األميركيني، داعيا املسؤولني عن املوقع إلى 

االمتناع عن عملية نشر هذه الوثائق.

  العالقة مع روسيا

  وفي موسكو أكدت صحيفة «كومرسانت» أن هذه التسريبات 
تتضمن توصيفات «مزعجة» عن الوضع السياسي والقادة 

الروس قد تسيء إلى موسكو.
  وكتبت الصحيفة أن كشف املعلومات «ميكن أن يتسبب 
في توتر بني الواليات املتحدة وروســـيا» وكذلك مع نصف 
بلدان العالم. لكن وزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ 
استخف بهذه املعلومات، وتساءل أمام صحافيني كانوا يسألونه 
بشأن هذا امللف عن سبب اهتمامهم بـ «سارقني صغار» على 

اإلنترنت.
  وفي روما أبلغت واشنطن وزير اخلارجية فرنكو فراتيني 

 عواصـــم ـ إيالف ـ يو.بـــي.آي:  فيما نشـــرت صحيفة 
نيويوك تاميز أمس مقال طويال كشـــفت فيه محتوى آالف 
الوثائق الديبلوماسية السرية األميركية حصل عليها موقع 
«ويكيليكـــس»، أكدت مصادر مطلعة لـ «إيالف» ان األجهزة 
السياسية واألمنية في منطقة اخلليج تستعد ألسوأ االحتماالت 
في عالقاتها مع بعضها البعض، خاصة ان وثائق ويكيليكس 
تتضمن بحسب التسريبات التي سبقت نشرها على املوقع 
معلومـــات حول عالقات الدول اخلليجيـــة الـ ٦ فيما بينها، 
وتغطي مسافة زمنية قدرها ٢٠ عاما، مشيرة إلى أنها تتضمن 
معظم احملادثات السرية، بني الدول اخلليجية والدول الغربية 
وعلى رأسها أميركا التي تخشى من اضرار هذه الوثائق  على 

عالقاتها مع نصف دول العالم.
  بدورها اســـتنكرت «الپنتاغون» امس نشر ويكيليكس 
«الطائش» لعدد هائل من الوثائق السرية لوزارة اخلارجية 
األميركية وقالـــت انها تتخذ خطوات لدعم أمن الشـــبكات 

العسكرية األميركية السرية.
  وقال بريان وايتمان املتحدث باسم الپنتاغون مشيرا إلى 
خطوات للحيلولة دون حتميل معلومات كمبيوتر ســـرية 
على وســـائط تخزين نقالة «وزارة الدفاع قامت بسلســـلة 
من التصرفات للحيلولـــة دون وقوع مثل هذه األحداث في 

املستقبل».
  وكانت املصادر التي صرحت لـ«إيالف» أفادت بأن الوثائق 
السرية اجلديدة التي يعتزم «ويكيليكس» نشرها تتضمن 
معلومات حول منطقة اخلليـــج وعالقات الدول اخلليجية 
الست فيما بينها، تغطي مسافة زمنية قدرها عشرون عاما. 
وأشارت الى انها تتضمن معظم احملادثات السرية بني الدول 
اخلليجيـــة والدول الغربية وعلى رأســـها الواليات املتحدة 
األميركية. كما أضافت املصادر أن العواصم اخلليجية تنتظر 
السيناريو األسوأ في التعامل مع ردود الفعل التي ستترتب 
عن نشـــر تلك املعلومات، فضال عن النتائج التي يتوقع ان 

تترك آثارها على تلك البلدان وعالقاتها فيما بينها.
  ومساء أمس األول أفاد موقع الكتروني بأن فرنسا مستهدفة 
أيضا من خالل الوثائق السرية األميركية التي ينوي موقع 

«ويكيليكس» نشرها.
  وجاء في موقـــع «اوني.فر» الذي ميتلك غالبا معلومات 
وافية بشأن تسريبات موقع «ويكيليكس» «بحسب مصادرنا، 

فإن من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ وثيقة تتعلق مباشرة بفرنسا».
  وبحسب موقع «اوني»، فإن صحفا ودوريات «نيويورك 
تاميز» األميركية و«دير شـــبيغل» األملانيـــة و«الغارديان» 
البريطانية و«ايل باييس» االسبانية و«لوموند» الفرنسية، 
وهي وسائل إعالمية شريكة ملوقع «ويكيليكس» في عملية 
نشـــر الوثائق حول العراق، ستنشر اولى التحليالت حول 
الوثائق اجلديدة. ووفق املوقع، فإن «دير شـــبيغل» نشرت 
«بيانات مرقمة» من هـــذا الكم الكبير من الوثائق بعد ظهر 
السبت على موقعها االلكتروني قبل ان تبادر الى سحبها بعد 
دقائق قليلة. وبحسب هذه البيانات التي أوردها موقع «اوني»، 
فإنه من املتوقع نشر ٢٥١ ألفا و٢٨٧ مذكرة ديبلوماسية من 

بينها ١٦ الفا و٦٥٢ مذكرة مصنفة بـ«سرية».

  عالقات أميركا مع حلفائها على المحك

  وكانت الواليات املتحدة وفي محاولة المتصاص التأثير 
املرتقب للوثائق الســـرية، سارعت يوم اجلمعة املاضي إلى 

 لندن ـ عاصم علي
  بعد حتذير قائدها قبل أسبوع تقريبا من مخططات 
ارهابية جديدة، ستنشر الشرطة البريطانية عناصرها 
املســــلحة في دوريات مكثفة خالل عطلة عيد امليالد، 
وذلك ملواجهة تهديد محتمل يحاكي اعتداءات مومباي 
ويستهدف مراكز التسوق. وبني هذه املراكز التي ستلتزم 
الشرطة حمايتها، مركز «وستفيلد» الضخم في منطقة 

«شيبردز بوش» غرب العاصمة البريطانية ومجمع «بلو 
وتر» التجاري في مدينة كنت جنوب بريطانيا.

  وفي العاصمة البريطانية، تلقت وحدة «سي أو ١٩» 
اخلاصة املسلحة التابعة للشرطة بالبقاء على بعد ثالث 
دقائق من أهداف محتملــــة ومن بينها منطقة «كناري 
وورف» التجارية. وبحسب تقرير صحافي، فإن موظفني 
مدنيني في ٣ مراكز لتلقي اتصاالت الطوارئ، تلقوا تدريبا 

على التعامل مع عمليات اطالق نار واسعة النطاق على 
غرار ما حصل في اعتداءات مومباي التي قتلت ١٧٥ شخصا 
وجرحت مئات آخرين. وأطلقت الشــــرطة البريطانية 
على عملية التحضير ملثل هذه االعتداءات اسم «عملية 
بالتو». وكان قائد شرطة العاصمة البريطانية السر بول 
ستيفنســــون حذر األسبوع املاضي من أن «االرهابيني 

يبحثون عن نقاط الضعف الستهدافها». 

 بريطانيا: إجراءات أمنية مشددة خالل الميالد لمواجهة سيناريو يشابه اعتداءات «مومباي»
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