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تصرفات ساركوزي في الرياض أزعجت السعوديين

الفضائح تتواصل: قائد الحرس الثوري صفع نجاد وأوروبا في مرمى صواريخ إيران 
اإلنتربول يصدر » مذكرة حمراء « ضد مؤسس ويكيليكس .. وأسانج يستأنف

صورة وزعها موقع االنتربول على االنترنت أمس ملذكرة اعتقال جوليان اساجن            )رويترز(صورة ارشيفية جلوليان أساجن مؤسس موقع ويكيليكس             )رويترز(

كريستينا فرننديز كيرشنر هيالري كلينتون

»خناقة نسوان« بين هيالري ورئيسة األرجنتين

واشنطنـ  د.ب.أ: عندما يجول عالم الديبلوماسية 
بخاطر أحد من العامة، فإنه يستحضر صور عدد من 
الشخصيات البارزة وهي تتصافح في ذوق ولياقة 

وهدوء وقد ارتسمت االبتسامات على الوجوه.
غير انه ما إن يدلف الديبلوماسيون خلف األبواب 
ــاتهم شديدة الصراحة،  املغلقة، قد تصبح مناقش
بل وبذيئة في بعض األحيان، خاصة عندما يتعلق 

احلوار بامللفات الشائكة بني الدول.
وفي احيان كثيرة تتسرب أنباء تلك املناقشات 
للجمهور، غير انه من النادر ما يطلع أشخاص من 
خارج تلك الدوائر على تقييم هؤالء الديبلوماسيني 

لشخصيات ومهارات القيادة اخلاصة للساسة.

ــرة غير املعتادة واخلاصة فضحتها  هذه النظ
ــرها موقع  ــر من 250 ألف وثيقة أميركية نش أكث
»ويكيليكس« املتخصص في تسريب ونشر الوثائق 

واملستندات  األحد املاضي.
وفي حني تناولت الكثير من البرقيات قضايا 
السياسة اخلارجية األساسية أو االتصاالت الروتينية، 
اعطت وثائق أخرى، حملة عن منظور بعض الدولـ  
وهي الواليات املتحدة ـ حللفائها واخلالفات التي 
تدور وراء كواليس السياسة والصراعات اليومية. 
وقد مت ارسال معظم هذه البرقيات العام املاضي.

ــفارة  مثال على ذلك جنده في برقية من الس
ــب تقرير لصحيفة  ــة في باريس، بحس األميركي

»الغارديان« البريطانية، وصفت الرئيس الفرنسي 
ــاركوزي بأنه »نحيف« وينتهج »منطا  نيكوال س

شخصيا متسلطا«.
ــع »ويكيليكس« البرقيات على عدد  وزع موق
ــات واجلهات اإلخبارية،  بينها صحف  من املنظم
»نيويورك تاميز« و»اجلارديان« و»شبيغل« قبل 
أسابيع من نشرها،  وقد نشرت رغم اعتراضات 
قوية من جانب البيت األبيض واخلارجية األميركية،  
إذ أعربت اجلهتان عن قلقهما من أن محتوى تلك 
الرسائل سيضعهما في موقف حرج وسيؤدي إلى 
ــق مزيد من التوترات. ووصف البيت األبيض  خل

نشر الوثائق بأنه عمل »أهوج«.

برقيات ويكيليكس: ديبلوماسيون.. ولكن بلغة غير ديبلوماسية

باريسـ  العربية: تساءل عدد من 
املراقبني عما دفع بوزيرة اخلارجية 
األميركية، هيالري كلينتون، ألن 
تطلب من عاملني في سفارة بالدها 
في العاصمة األرجنتينية معلومات 
النفســـية والعقلية  عن احلالـــة 
لرئيســـة األرجنتني، كريســـتينا 
فرننديز كيرشنر، وعما إذا كانت 
تتناول أدويـــة مهدئة لالعصاب، 
بحسب ما ورد في تسريبات موقع 
ويكيليكس. واملعروف عن كيرشنر 
أنها عصبية بعض الشيء، لكنها 
معروفة أيضا مبرحها وبنظرتها 
التفاؤلية لألمور، وبصور تظهر 
فيها باستمرار ضاحكة ومبتسمة 
ومبتهجة، وهي آخر من قد يلجأ 
لألدوية املسكنة األعصاب، فعلى 
أي أساس اســـتندت كلينتون في 
طلبها بالتجســـس عليها في هذه 
النقطة بالـــذات، وهي غير دقيقة 
متاما؟ املقاالت والتحليالت الواردة 
امس االول في صحف األرجنتني 
ركزت كثيرا على هذا التساؤل املرفق 
باستغراب، ومعظمها استنتج بأن 
كلينتون رغبت على ما يبدو في 
التشهير برئيسة األرجنتني وبث 
الشائعات عنها، ولو أمام القيمني 
على السفارة األميركية في بيونس 
ايرس، أكثر مما رغبت في احلصول 
على معلومـــات ضرورية لألمن 
أو االســـتراتيجية الديبلوماسية 
األميركية. وتبـــدو كلينتون في 
البرقيات الديبلوماسية األميركية 

الرسمي عن »تضامنه مع رئيسة 
األرجنتني«، مضيفا »أن من يحتاج 
إلى إجراء فحص لقواه العقلية هو 
كلينتون نفسها. إنها تشعر بأنها 
أرفع مقاما من أوباما، ألنها بيضاء 
تشعر بأنها أرفع مقاما من الرئيس 
األســـود«.  وقالت بعض صحف 
األرجنتني ووسائل إعالمها إن كثرة 
األســـئلة التي طرحتها كلينتون 
على جهـــاز الســـفارة األميركية 
ببيونس ايرس، وكذلك نوعيتها 
الغاية  غير الضروريـــة، توضح 
منها متاما، وهي رغبة مكبوتة في 
التشـــهير بالرئيسة األرجنتينية 
أمام أعضاء سفارة الواليات املتحدة 
بالعاصمة األرجنتينية. وقال أحد 
الصحافيني: »لعل سلسة األسئلة 
تنسج شـــائعة تخرج من أروقة 
الســـفارة األميركيـــة وتصل إلى 
الشارع األرجنتيني لتخبره بأن 
البالد تعاني من مرض  رئيســـة 
عقلي ما، بينما كيرشنر في كامل 
صحتها العقلية« على حد تعبير 
الصحافي فيكتـــور أرانتيس من 
صحيفة »12 ســـاعة« الشـــهيرة. 
وسربت الصحف األرجنتينية أن 
القصر الرئاسي األرجنتيني يدرس 
إصدار رد مناســـب على ما قالته 
كلينتون، وســـيكون ردا مباشرا 
من الرئيسة كيرشنر بالذات، وهي 
أول »خناقة نسائية« تتمخض عن 
السونامي الذي أحدثه »ويكيليكس« 

في القارات اخلمس.

املسربة مشـــككة بالقوى العقلية 
لرئيسة األرجنتني، إلى درجة أنها 
طلبـــت في ديســـمبر املاضي من 
أميركيني بالسفارة  ديبلوماسيني 
التأكد ما إذا كانت تتناول أدوية. 
وأمطرت كلينتون ديبلوماسييها 
العالقة  بسلسلة من االسئلة عن 
التي  الشـــخصية«  »الديناميكية 
كانت بني فرننديز زوجها، الرئيس 
الراحل في أكتوبر املاضي، نستور 
كيرشـــنر، وكيف تسيطر رئيسة 
األرجنتني البالغ عمرها 57 سنة، 
على »أعصابهـــا وقلقها«. وقالت 
كلينتون في احدى البرقيات: »في 
أي ظروف تكون قادرة على التعامل 
مع ضغوطها؟ وكيف تؤثر عواطفها 
على القرارات التي تتخذها؟ وكيف 
تهدأ حني تتعرض لضغوط؟ وكيف 
تؤثر الضغوط على ســـلوكها مع 

مستشاريها وعلى اتخاذ القرارات؟ 
ما اخلطوات التي تتخذها كريستينا 
فرننديز، أو مستشاروها واحمليطون 
بها، ملساعدتها على حتمل الضغوط؟ 

وهل تتناول أي أدوية؟«.
هذا السيل من األسئلة الوارد من 
وزيرة اخلارجية األميركية فسرته 
صحف األرجنتني بأنه غريب وال 
يوجد هدف واضح منه متاما، إال أن 
بعض الصحف ذهبت إلى أن الدافع 
قد يكون التشهير بكيرشنر »رمبا 
لغيرة من نوع ما تشعر بها وزيرة 
اخلارجية األميركية من رئيســـة 
األرجنتني، وكامنة في نفسها وغير 
واضحة للعيان«. ودفعت األسئلة 
بالرئيس الڤنزويلي، هوغو شاڤيز، 
إلى االستغراب أيضا، حتى وإلى 
التدخل، فسارع بانتقاد كلينتون 
وعبر في خطاب نقله التلفزيون 

ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية

األسد لوفد أميركي:
 إيران ليست مهتمة بتطوير سالح نووي

واشنطنـ  يو.بي.آي: كشف موقع »ويكليكس« ان الرئيس السوري 
بشار األسد أوضح لوفد أميركي ان إيران ليست مهتمة بتطوير سالح 
نووي وان حل عالقات بالده بحماس وحزب اهلل »بشكل مقبول« ممكن 

بعد التوصل إلى سالم إقليمي شامل.
وقال األســــد في وثيقة صادرة عن السفارة األميركية في دمشق 
عن اجتماع جمع الرئيس السوري ووفد من الكونغرس األميركي في 
دمشق في 30 ديســــمبر 2009 ان إيران ليست مهتمة بتطوير سالح 
نووي وحذر من ان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للبنى التحتية 
النووية لن يعيق البرنامج النووي اإليراني بل ســــيزيد من تصميم 
طهران. ووصف األســــد إيران بأنها »أهــــم دولة في املنطقة« وقال ان 
الغرب ميكن أن يحسن أفق السالم من خالل االعتراف بحق إيران في 

تخصيب اليورانيوم حتت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر ان على الغرب أن يقبل عرض إيران »املعقول« بشحن كمية 
من اليورانيوم املنخفض التخصيب لتخصيبها بدرجة أعلى في دول 

أخرى بدال من اإلصرار على شحن كل الكمية لديها مرة واحدة.
وذكرت الوثيقة ان األســــد تطرق مع الوفد األميركي إلى مســــألة 
السالم الشامل وكرر رغبة سورية القوية باستئناف احملادثات غير 
املباشرة مع إسرائيل عبر تركيا باعتبارها وسيلة لتحديد شروط يتم 

االستناد إليها في املفاوضات املباشرة.
وقال األســــد انه ميكن حل عالقات سورية بحركة حماس وحزب 
اهلل وغيرها من املجموعات بشــــكل مقبول بعد التوصل إلى ســــالم 

إقليمي شامل.

 ليبرمان يدعو إلى »الصدق«  في الديبلوماسية
القدس ـ أ.ف.پ: دعـــا وزير اخلارجية االســـرائيلي افيغدور 
ليبرمان املعـــروف بتصريحاته التي تفتقر الى الديبلوماســـية، 
امس الى »الصدق« و»التماسك« في الديبلوماسية اثر التسريبات 
اجلديدة ملوقع ويكيليكس.  وقال ليبرمان لالذاعة االســـرائيلية 
العامة »علينا دائما ان نكون صادقني ومســـؤولني في املناسبات 
العلنية واخلاصة على حد ســـواء. »  واضاف ليبرمان ان »على 
دولة اسرائيل اال تقلق من تسريبات ويكيليكس« معتبرا ان معظم 
الوثائق تكشف »تعليقات على تعليقات يجب أال تؤخذ على محمل 
اجلد«، مؤكدا ان وقع تســـريبات ويكيليكس ســـيترجم بـ »تغير 

اساسي لقواعد الديبلوماسية«.

كرزاي أطلق سراح معتقلين خطرين 
كابولـ  وكاالت: كشـــف موقع ويكيليكس املتخصص في نشر 
الوثائق السرية، النقاب عن وثيقة سرية تقول إن الرئيس األفغاني 
حامد كرزاي أفرج عن معتقلني خطرين وقام بالعفو عن بعض كبار 
جتار املخدرات األفغانية نظرا التصالهم ببعض كبار املســـؤولني 
في البالد.  وذكرت شـــبكة »إن بي ســـي« اإلخبارية األميركية أن 
الوثيقة تضيف انتهاكات جديدة لالنتهاكات التي ارتكبتها حكومة 
كرزاي وقام املوقع بنشرها في وقت سابق، حيث أظهرت الوثيقة 
أن الرئيس األفغاني واملدعي العام األفغاني قاما باالفراج عن 150 
معتقال خطرا منذ عام 2007 من بينهم 29 شخصا كانوا في معتقل 

غوانتانامو األميركي.

زعيم »رابطة الشمال« اإليطالي:
 أميركا طعنت برلسكوني في الظهر

روماـ  يو.بي.آي: اعتبر زعيم حزب »رابطة الشـــمال« الشريك 
الرئيسي لالئتالف احلاكم في إيطاليا أمبرتو بوسي ان تسريبات 
موقـــع »ويكيليكس« »طعنة« أميركية في ظهـــر رئيس الوزراء 

سيلفيو برلسكوني الذي ال يستحقها.

بالين تحّمل إدارة أوباما مسؤولية نشر للوثائق
واشنطنـ  يو.بي.آي: حّملت حاكمة والية أالسكا السابقة واملرشحة 
السابقة ملنصب نائب الرئيس األميركي سارة بايلن إدارة الرئيس باراك 
أوباما مسؤولية نشــــر موقع »ويكيليكس« مئات اآلالف من الوثائق 
السرية قائلة إن يدي مؤسس املوقع جوليان أساجن ملطختان بالدماء. 
وأشارت بايلن في رسالة على موقع »فيس بوك« الى ان وثائق وزارة 
اخلارجية التي نشــــرها موقع »ويكيليكس« تطرح »أســــئلة جدية« 
حــــول »تعامل إدارة أوباما غير الكفء« مع هذه القضية ســــائلة عن 
اخلطوات التي اتخذت ملنع نشر الوثائق اجلديدة بعد أن كان املوقع 
قد نشر وثائق حول حربي العراق وأفغانستان في السابق. وسألت 
ما إذا كانت واشــــنطن ضغطت على حلفائهــــا إلعاقة البنية التحتية 
التقنية لويكيليكس وإن كانت قد استخدمت كل السبل االلكترونية 
التي متلكها لتعطيل املوقع أو التحقيق مع األشخاص املتعاملني معه 
داعية إلى جتميد حساباتهم املصرفية مثلما يحدث لألشخاص الداعمني 

للمنظمات اإلرهابية.

هل تشوه تسريبات »ويكيليكس« 
»الشراكة النموذجية« بين واشنطن وأنقرة؟

اسطنبول ـ د.ب.أ: يبدو أن نشــــر برقيات سرية للديبلوماسيني 
األميركيني مت تسريبها بشأن الوضع في تركيا قد نال بشدة من ثقة 

أنقرة في واشنطن.
وفــــي الوقت الذي يعلــــم قادة حزب العدالة والتنمية اإلســــالمي 
احملافظ، احلاكم، ان بعض هذه التسريبات ليس بريئا من الشكوك، 
فإن االنتقادات املوجهة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وسياساته 
ميكــــن رؤيتها على أنها انعدام للثقة من جانب األميركيني وشــــعور 
بالضيق جتاه هذه األمة التي يردد الرئيس األميركي باراك اوباما انه 

يقيم معها »شراكة منوذجية«.
وترسم البرقيات التي كانت بعثت بها السفارة األميركية في انقرة، 
والتي نشرها موقع ويكيليكس على االنترنت، صورة لتركيا توضح 

النفوذ املتزايد للمستشارين وخبراء االقتصاد اإلسالميني.
ووفقا لهذه البرقيات، يســــتقي اردوغان معلوماته من الصحافة، 

ذات صبغة إسالمية.
كما تقول البرقيات ان رئيس الوزراء التركي يعتمد على »الكاريزما 
والغريزة واملعلومات املصفاة ملساعديه الذين يستخلصون نظريات 
املؤامــــرات من االنترنت أو الذين لديهم أوهــــام عن خياالت عثمانية 

إسالمية جديدة«.
وذكرت وســــائل اإلعالم التركية أن وزيــــر اخلارجية احمد داود 
أوغلو الذي رأى مستشار حكومي أميركي انه يشكل خطورة بسبب 
نفوذه اإلسالمي على اردوغان، تلقى اعتذارا في واشنطن من وزيرة 

اخلارجية األميركية هيالري كلينتون.

ـ وكاالت: مازالــــت  عواصــــم 
الديبلوماسية االميركية  الوثائق 
السرية اجلديدة التي كشف عنها 
موقع ويكيليس تبوح بأسرارها 
وتثير االضطرابات على مختلف 
األصعدة فبينما اصدرت الشرطة 
الدوليــــة )االنتربــــول( »مذكرة 
حمــــراء« في قضيــــة »اغتصاب« 
شابة في الســــويد، ضد مؤسس 
ويكيليكس لتعممها على الدول الـ 
188 األعضاء، قدم جوليان اساجن 
طلبا لنقض مذكرة التوقيف قائال 
»على وزيرة اخلارجية األميركية 
اذا  هيالري كلينتون االســــتقالة 
تبني انها أمرت فعال ديبلوماسيني 
اميركيني بالتجسس على نظرائهم 

األجانب«. 
مبوازاة ذلك كشــــفت الوثائق 
املسربة أمس ان الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي ازعج بتصرفاته 
وأسلوبه مستضيفيه السعوديني 
خالل اول زيارة له الى اململكة اذ 
جتنب األكل من الطعام احمللي وروج 

بفوقية للشركات الفرنسية.
وبحســــب وثيقــــة حررتهــــا 
ســــفارة واشــــنطن في الرياض، 
فإن املسؤولني السعوديني قالوا 
لديبلوماسيني اميركيني في يناير 
2008 انهم انزعجوا من ساركوزي 
حتى قبل وصوله الى اململكة، اذ كان 
يرغب في ان حتضر معه صديقته 
حينها وزوجته حاليا كارال بروني، 
األمر الذي ال يناسب أبدا التقاليد 

السعودية.
وبعد وصوله الى السعودية، 
من دون بروني، لم تبد تصرفات 
ساركوزي بنظر السعوديني مناسبة 
اذ جتنب األكل من الطعام احمللي 
وظهــــرت عليه عالمــــات الضجر 
اثناء العرضة السعودية التقليدية 

)رقصة السيوف(.
الســــعوديون من  انزعج  كما 
تركيز ســــاركوزي بإصرار على 
بيع البضائع واخلدمات الفرنسية، 

املوقع أي تفاصيــــل إضافية عن 
اإلشكال.

وقالت صحيفة »ديلي تليغراف« 
البريطانيــــة امس نقال عن إحدى 
البرقيات الســــرية التي نشــــرها 
موقع »ويكيليكس« املتخصص في 
نشر الوثائق السرية »إن إيران قد 
استطاعت احلصول على صواريخ 
باليســــتية متطورة مــــن كوريا 
الشمالية مبقدورها أن تستخدم 

في ضرب أوروبا الغربية«.

»بنك أوف أميركا« 

نفى »بنك أوف أميركا« امس 
بصـــورة قاطعة التوقعات بأنه 
أميركي« وقال  »أكبر مصـــرف 
مؤســـس موقع »ويكيليكس« 
جوليان أساجن ملجلة »فوربس« 
انه سيكون الهدف املقبل للوثائق 
الكشف  التي ســـيتم  الســـرية 

عنها.
ونقلت شــــبكة »ســــي إن إن« 
األميركيــــة عن املتحدث باســــم 
املصرف سكوت سيلفستري قوله 
انه »ما من دليل على أي شيء ال 

اآلن وال قبل 14 شهرا«.

احتماالت انقالب في باكستان

كشــــفت وثائق ســــربت عن 
توترات عميقة بني الواليات املتحدة 
وباكستان بشأن سالمة األسلحة 
النووية كما كشفت عن ان اجليش 
الباكستاني فكر في إرغام الرئيس 
آصف علي زرداري على التنحي.

وأكــــدت الوثائــــق ان اجليش 
الباكستاني فكر في تنحية الرئيس 
زرداري الذي اظهرت البرقيات انه 
اجرى ترتيبات احترازية خشية 

تعرضه النقالب او اغتيال.
وذكرت احدى البرقيات ان قائد 
اجليش الباكستاني أشفق كياني 
اخبر السفيرة باترسون في مارس 
2009 انه »رمبا ورغم تردده« يقنع 

زرداري باالستقالة.

حتى انه »بحسب بعض املعلومات« 
قدم ملستضيفيه قائمة بـ 14 صفقة 
ترغب شركات فرنسية في احلصول 
عليها، مع ســــعر العرض وسعر 
اخلصم الذي ميكــــن ان يفاوض 

عليه.
ومن املعروف ان فرنسا تسعى 
للحصول على عقــــود مبليارات 
الدوالرات في مجاالت الدفاع والبنى 

التحتية واملجاالت اخرى.
وبحسب الوثيقة االميركية، فإن 
أخطاء ساركوزي كانت »بسيطة« 
مبضمونها ولكن »مهمة نظرا الى 

احلساسيات السعودية«.
وجاء في الوثيقة ان هذه الوقائع 
جعلت احد املسؤولني السعوديني 
يقول ان ساركوزي »لم يحل محل 

شيراك في نظر السعوديني«.
وكذلك لم ينجح ساركوزي خالل 
زيارته الثانية للمملكة في نوفمبر 
2008 بإثارة إعجاب السعوديني اذ 

انها كانت قصيرة وكانت الرياض 
تأمل ان ميضي الرئيس الفرنسي 
مزيدا مــــن الوقت ليوثق عالقاته 

مع خادم احلرمني.
وفــــي زيارتــــه الثالثــــة، بات 
ساركوزي الليل في مزرعة خادم 

احلرمني في اجلنادرية.
املنتظرة للملك  الزيارة  ان  اال 
عبداهلل الى فرنســــا أجلت مرتني 
وذلك رسميا بسبب ظروف خادم 

احلرمني الصحية.

قوات فرنسية إلى العراق

الى ذلك، وحتى قبل انتخابه، 
اقنع الرئيس نيكوال ســــاركوزي 
الواليــــات املتحدة بانــــه الزعيم 
الفرنســــي األكثر تأييدا ألميركا 
منذ احلرب العاملية الثانية حتى 
انه بحث في مسألة إرسال قوات 
فرنسية الى العراق حسبما كشفت 
برقيات ديبلوماسية اميركية سربها 

موقع ويكيليكس.

»أفضل صديق« لواشنطن

التسريبات وصف  وتضمنت 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون رئيس الوزراء اإليطالي 
سيلڤيو برلسكوني بأنه »أفضل 

صديق« لبالدها.
وقالت كلينتونـ  في تصريحات 
نقلتها محطات التلفزيون اإليطالية 
عقب لقائها مع برلســــكوني في 
الكازاخية آستانة على  العاصمة 
هامش قمة منظمة األمن والتعاون 
األوروبية  »لقد دعم برلسكوني 
بنفس املســــتوى من االنسجام 3 
رؤساء هم كلينتون وبوش وأوباما، 
كما وفر دعما سخيا في أفغانستان، 
وعمل فــــي أوروبا مــــع الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي على 

إعادة االستقرار إلى جورجيا«.
وأكــــدت وزيــــرة اخلارجيــــة 

األميركية أن اإلدارات الدميوقراطية 
واجلمهورية تدرك على حد سواء 
أن بإمكانها االعتماد على إيطاليا 
وعلى برلسكوني في سبيل حتقيق 
وتعزيــــز القيم التي يتقاســــمها 

اجلانبان.

اإلكوادور تتراجع عن دعوة أسانج

تراجعــــت اإلكــــوادور امــــس 
األول عــــن دعوتها الــــى جوليان 
أساجن مؤسس موقع ويكيليكس 
االلكتروني لزيارة اإلكوادور بعدما 
اتهم الرئيس رافائيل كوريا املوقع 
القانون بنشــــره وثائق  بانتهاك 

أميركية.

بريطانيا حمت أميركا

وذكــــرت صحيفــــة تاميــــز 
البريطانيــــة امــــس ان احلكومة 
البريطانية السابقة منعت توصل 
حتقيق حول احلرب على العراق 

الــــى نتيجــــة حلمايــــة املصالح 
االميركية.

وكان رئيس الوزراء الســــابق 
غوردون براون امر بفتح حتقيق 
شيلكوت الستخالص الدروس من 

احلرب.
لكن برقية نشرت على موقع 
ويكيليكس كشفت ان مسؤوال كبيرا 
في وزارة الدفــــاع وعد الواليات 
املتحدة بأنه سيبدد مخاوفها في 

هذا اخلصوص.
وخالل اجتماع مع املســــؤول 
ارين توشــــر ووزير  االميركــــي 
اخلارجيــــة البريطاني في حينها 
ديڤيد ميليباند، قال جون داي املدير 
العام لألمن فــــي وزارة الدفاع ان 
»بريطانيا اتخذت تدابير حلماية 

مصاحلكم«.
ونشــــرت احدى الوثائق قول 
الرئيــــس األميركي األســــبق بيل 
كلينتون إنه يتوقع أن تتســــبب 

الوثائق األميركية املســــربة على 
موقــــع »ويكيليكــــس« في فقدان 

العديد من املواطنني ألرواحهم.

صفع نجاد.. وضرب أوروبا 

الــــى ذلــــك، ذكــــرت وثيقــــة 
ديبلوماسية أميركية سربها موقع 
»ويكيليكس« ان الرئيس اإليراني 
أحمــــدي جناد تلقــــى صفعة من 
قائد احلرس الثوري اللواء محمد 
جعفري في اجتماع ملجلس األمن 

القومي في طهران.
وذكر موقع »يديعوت أحرونوت« 
اإلسرائيلي انه بحسب الوثيقة قال 
مصدر أذربيجاني لديبلوماسيني 
أميركيني أن جعفري كان يتجادل 
مع أحمدي جناد حول »دعم حرية 

الصحافة« في االجتماع.
الوثيقة ان جعفري  وأضافت 
كان غاضبا جدا من موقف أحمدي 
جناد فواجهه وصفعه. ولم يعط 


