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 «أمازون» يقطع خدمة الموقع .. وأميركا تشن حملة أمنية لمنع تسريبات جديدة 

 بريطانيا تستنفر بحثًا عن مؤسس «ويكيليكس» والسويد تؤيد قرار اعتقاله 

 ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية 

 عواصم ـ عاصم علي والوكاالت 
  حتاول الشــــرطة البريطانية 
العثــــور علــــى مؤســــس موقع 
«ويكيليكــــس» جوليان أســــاجن 
على خلفية صدور مذكرة «بالغ 
أحمر» دولية بحقه من االنتربول 
بعد اتهامه باالعتداء اجلنسي في 
الســــويد، وبعد ورود معلومات 
عن وجوده في بريطانيا. وأكدت 
وكالة مكافحــــة اجلرائم اخلطرة 
التي تتولى  واملنظمة «ســــوكا» 
متابعة القضية أنها نشرت «بالغا 
أحمر» إلى كل قوات الشرطة في 
اململكة املتحدة يطلب التقصي عن 
مكان أســــاجن، إذ يعتقد بوجوده 
في البالد. يذكر أن البالغ األحمر 
ال يرقى الى مذكرة اعتقال، ولكن 
الهدف منه حتديد مكان الشخص 
والطلب من الناس ابالغ الشرطة 
بوجوده كونه مطلوبا لالستجواب. 
وكان أســــاجن ألقى محاضرة في 
نادي «فرونتالين» الصحافيني في 
٢٥ أكتوبر املاضي في لندن، إلى 
جانب املسؤول عن فضيحة «أوراق 
البتناغون» عام ١٩٧١ دانيال ألزبرغ. 
ويعتقد بأن مؤسس «ويكيليكس» 
مازال في اململكــــة املتحدة حيث 
يشكك كثيرون في صحة االتهام 
ضده في الســــويد وخصوصا أن 
املذكــــرة حتركت فقط اثر نشــــر 

الوثائق. 
  إال أن مصدرا قريبا من أساجن 
أكد للغارديــــان أن محاميه تلقى 
تطمينات من الشرطة بأنها ستبلغه 
قبل أي محاولــــة العتقاله. وقال 
ناطق باســــم الشرطة لـ«األنباء» 
إنها «ال تناقش أي مسألة تتعلق 
باملذكرة، إذ يرجع ذلك للسلطات 
السويدية»، لكنه أكد أن الشرطة 
تلتــــزم مذكرة «البــــالغ األحمر» 

الصادرة عن االنتربول. 
  وفي حال حتديد مكان أساجن 
في اململكة املتحدة، سيكون على 
الشرطة البريطانية ابالغ السلطات 
الســــويدية قبل بــــدء االجراءات 
الى  القضائية املطلوبة لترحيله 
الغارديان عن  الســــويد. ونقلت 
مصدر في «ســــوكا» أن الشرطة 
«ستتصل بالسلطات السويدية 
حال حتديد مكانه ثم سيكون عليها 
ارسال مذكرة اعتقال نتولى تأكيد 
مطابقتها للمعايير القانونية عندنا 

قبل تطبيقها». 
  إال ان مارك ستيفنز أحد محامي 
اساجن كشف لفرانس برس أمس 
ان الشرطة البريطانية وعدة دول 
«تعرف» مكان وجود مؤســــس 
موقع ويكيليكــــس املطلوب من 
االنتربول، بــــدون ان يؤكد مكان 

وجوده بالتحديد.
  وقال ستيفنز ان «سكوتالنديارد 
تعلم مبكان تواجده، كما ان االجهزة 
االمنية لعدد من الدول تعرف مكان 

تواجده».
  وجاءت تصريحات ســــيتفنز 
الذي يعمل من لندن بعد ان ذكرت 
صحيفــــة بريطانية انــــه يعتقد 
ان اســــاجن متواجد فــــي جنوب 
شرق إجنلترا، اال ان الشرطة لم 
تتمكن من التحرك للقبض عليه 
بســــبب خطأ في مذكرة االعتقال 

االوروبية.
  يأتي ذلك مبوازاة، تأييد احملكمة 
العليا في السويد أمس قرار اعتقال 
اساجن واعالنها أنها رفضت السماح 
ألســــاجن باالســــتئناف ضد قرار 

اعتقاله في مزاعم باالغتصاب.
   وقال كيرستني نورمان املسؤول 
في احملكمــــة لرويترز «لم تصدر 
احملكمة العليا اذنا باالســــتئناف 
لذا فان قرار محكمة االســــتئناف 

ال يزال ساريا».
قالــــت هيلينا    مــــن جهتهــــا 
إيكستراند املتحدثة باسم مكتب 
املدعي العام في السويد ان املكتب 
لم يحصل على أي معلومات بشأن 
مكان أساجن. وأضافت «لذا فالوضع 
اآلن هو ان أمــــر االعتقال اليزال 
ســــاريا واننا نبحث عن جوليان 

أساجن».

  أمازون يقطع الموقع

  في غضون ذلــــك، قال موقع 
ويكيليكس إنه مت قطع اخلدمة التي 
يقدمها له موقع توزيع اخلدمات 
األميركي العمالق «أمازون. كوم»، 
البرقيات  أعقــــاب تســــريب  في 
السرية. فيما لم يعلق «أمازون. 
كوم»، الذي يبيــــع كتبا وملفات 
موسيقى وعددا كبيرا من السلع 

األخرى، على ذلك اإلجراء.
  وذكرت شــــبكة «سي إن إن» 
اإلخبارية األميركية، أن السيناتور 
جو ليبرمان، رئيس جلنة األمن 

الداخلي والشؤون احلكومية في 
مجلس الشيوخ، قال إنه مت قطع 
خدمــــات ويكليكــــس على موقع 
أمازون، بعد حتقيقات من جانب 

مساعديه.
تصرفــــات  «إن    واضــــاف: 
ويكيليكس غير القانونية والشائنة 
القومي  أمننا  واملتهورة عرضت 
للخطر وعرضــــت أرواحا حول 
العالم للخطر ال ينبغي على شركة 
مسؤولة سواء كانت أميركية أو 
أجنبية أن تساعد ويكيليكس في 
جهوده الرامية إلى نشر تلك املواد 

املسروقة».

  ومــــن التســــريبات اجلديدة، 
حملت إحدى الوثائق الديبلوماسية 
السرية األميركية التي كشف موقع 
النقاب عنها مؤخرا،  ويكيليكس 
اتهامات لالستخبارات والساسة 
الروس بأن هناك عالقات وثيقة 

تربطهم باجلرمية املنظمة.
  وجاء ذلك في تفاصيل نشرتها 
أمس صحيفة «الباييس» االسبانية 
العديدة  العاملية  إحدى الصحف 
التي تلقت من موقع ويكيليكس 
البرقيات الديبلوماسية املسربة.

  وكان ممثل االدعاء االسباني 
خوسيه جريندا، املعني بالتحقيق 

بشأن أنشــــطة املجرمني الروس 
في اسبانيا، قد وصف بيالروس 
(روســــيا البيضــــاء) وروســــيا 
والشيشــــان بأنها «دول مافيا»، 
وذلك حسب إحدى الوثائق التي 
تعرض تقريرا أعده ديبلوماسيون 
أميركيون عقب اجتماع مع جريندا 

في مدريد عام ٢٠٠٨. 
البيت األبيض    الى ذلك شكل 
األميركي جلنة خاصــــة لتقييم 
التي ســــببتها موجة  األضــــرار 
الديبلوماسية السرية  البرقيات 
التي سربها ويكيليكس وتنسيق 
اجلهود لتشديد اإلجراءات األمنية 

في الوكاالت احلكومية.
  وقــــال مســــؤولون بالبيــــت 
األبيــــض إن فريق الرئيس باراك 
القومي شكل جلنة  أوباما لألمن 
من الوكاالت املختلفة لتنسيق رد 
فعلها على التسريبات والتوصل 
الى ســــبل جديــــدة للحفاظ على 
سرية الوثائق التي يحظر اطالع 

اجلمهور عليها.

  اتهام مانينغ

  من جهة أخرى، وجهت سلطات 
اجليش األميركي لبرادلي مانينغ 
اجلندي الذي عمل محلال ملعلومات 
املخابــــرات بالعراق تهمة حتميل 
اكثر من ١٥٠ الفا من برقيات وزارة 
اخلارجيــــة بــــدون إذن، غير أن 
املسؤولني األميركيني أحجموا عن 
قول ما اذا كانت هي نفس البرقيات 

التي نشرها موقع ويكيليكس.
  وقال البيت األبيض إن الوكاالت 
احلكومية ستنشيء بشكل فردي 
فرقا أمنية خاصة بها وإن مكتب 
مدير املخابرات الوطنية وهو اكبر 
مسؤول مخابرات أميركي سيقدم 

املشورة.
  وقال مايكل ليتر رئيس املركز 
الوطني األميركي ملكافحة اإلرهاب 
إن ما نشره موقع ويكيليكس كشف 
خطر توفير «معلومات اكثر من 
الالزم ألشــــخاص ال يحتاجونها 
بالفعــــل». وأضاف «مــــن املؤكد 
أننا ســــنعيد تقييــــم أين تذهب 

املعلومات».
  من جهته، كلف الرئيس باراك 
أوباما أمس االول مسؤوال رفيعا 
في مكافحة اإلرهاب هو راســــل 
ترافــــرز بالعمل على منع حدوث 
تسريبات جديدة لوثائق سرية 
لــــالدارة األميركية، وكان  تابعة 
البيــــت األبيض أعلــــن في وقت 
سابق ان إدارة الرئيس أوباما تقوم 
مبراجعة اإلجراءات األمنية بعد 
نشر موقع ويكيليكس ملعلومات 
ووثائق سرية على موقعه على 

االنترنت.
  وقال البيت األبيض في بيان 
لــــه إن «موظفي األمــــن القومي 
يقومون بتنسيق جهود مشتركة 
السياسات  الوكاالت لدراسة  بني 
واملمارســــات احمليطة مبعاجلة 

املعلومات السرية. 

 باحث كندي يدعو إلى اغتيال أسانج
  

  أوتوا ـ يو.بي.آي: دعا الباحث السياســـي الكندي واملستشار 
املقرب من رئيـــس احلكومة احملافظ ســـتيفن هاربر إلى اغتيال 

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أساجن.
  وقال الباحث توم فالنغان في مقابلة مع قناة «ســـي بي سي» 
الكندية «أعتقد أنه يجب اغتيال اســـاجن» وأضاف أنه يتعني على 
الرئيس األميركي باراك أوباما أن يســـتخدم شـــخصا أو «طائرة 
استطالع من دون طيار أو شيء ما» للقيام بذلك، مؤكدا «لن أكون 
غير مسرور في حال اختفى أساجن». وأشار فالنغان إلى بعض ما 
ورد في الوثائق السيما فيما يتعلق بطلب ديبلوماسيني عرب من 
الواليات املتحدة ضرب إيران وقال بعض الوثائق قد تكون مضرة 

للعالقات الدولية أو رمبا تسبب حربا.

 أميركا تعرض حماية النشطاء 
  الذين كشفوا في برقيات مسربة

  
  واشنطنـ  رويترز: قالت وزارة اخلارجية األميركية انها عرضت 
حماية نشطاء حقوق اإلنسان وآخرين قد يعرض الكشف عنهم في 

برقيات ديبلوماسية أميركية مسربة حياتهم للخطر.
  واضاف مسؤول أميركي رفيع ان الوثائق املسربة أحلقت ضررا 
بالغا باجلهود الديبلوماسية وان احلكومة األميركية قالت انها قد 
تعرض للخطر نشطاء في بلدان تسلطية ورد ذكر محادثاتهم مع 

ديبلوماسيني أميركيني في البرقيات املسربة.
  وقال بي. جيه. كراولي املتحدث باسم وزارة اخلارجية سفاراتنا 
في شتى انحاء العالم على اتصال بهؤالء النشطاء في املجتمع املدني 
وحقوق اإلنســـان. وقد حذرناهم مما سيحدث. ونحن مستعدون 

ملساعدتهم وحمايتهم بكل ما في وسعنا إذا اقتضت الضرورة».
  ورفـــض املتحدث ان يقول هل من احملتمل ان تعرض الواليات 

املتحدة على مثل هؤالء الناس اللجوء؟

 هيالري وجهًا لوجه مع مسؤولين عرب
  ألول مرة بعد التسريبات

  
  دبـــيـ  أ.ف.پ: تشـــارك وزيرة اخلارجيـــة االميركية هيالري 
كلينتون اليوم في العاصمة البحرينية في منتدى «حوار املنامة» 
املخصص لشـــؤون االمن االقليمي، وذلك بحضور عدة مسؤولني 
عرب من دول شـــملتها الوثائق الديبلوماسية التي سربها موقع 

«ويكيليكس».
  وقال بيان للمنظمني ان «وزيرة اخلارجية االميركية ســـتلقي 

خطابا في افتتاح القمة اليوم مساء».
  وينظم هذا املنتدى السنوي املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، 
ويشارك فيه هذه السنة ٢٥ وفدا حكوميا، وسيلقي العاهل االردني 
عبـــداهللا الثاني خطابا غدا. والى جانب املســـؤولني البحرينيني، 
يشارك في «حوار املنامة» وزراء خارجية قطر واالمارات واليمن 

والعراق وايرات وتركيا، فضال عن مسؤولني غربيني. 

 بريطانيا سمحت ألميركا بتخزين القنابل العنقودية على أراضيها حزب العدالة يحّمل إسرائيل مسؤولية تسريبات «ويكيليكس»

 طائرات «يو ٢» األميركية تجسست على لبنان أردوغان يعتزم مقاضاة ديبلوماسيين أميركيين
 اشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية، 
إلى أن خالفا جديدا بني احلكومتني األميركية 
والبريطانية تكشــــفه وثائق ويكيليكس، 
وتكشف معه ألول مرة قيام طائرات جتسس 
أميركية من طراز يو ٢ بطلعات جتسسية 
فوق لبنان في عملية أطلق عليها اسم «مسح 

األرز».
  ولفتت إلى انه وحتت عنوان عدم األخذ 
برأي البريطانيني حول طلعات التجســــس 
فوق لبنان: األميركيون يرفضون «قلق وزارة 
اخلارجية البيروقراطية» حول احتمال تعذيب 

املشتبه بانتمائهم حلزب اهللا.
  وتقول صحيفة «الغارديان» إن الوثائق 
تكشــــف كيف أن تلك الطائــــرات األميركية 
كانت تنطلق من قاعدة آكروتيري القبرصية 
والتابعة للسالح امللكي البريطاني لتجمع 
معلومات استخبارية متررها إلى السلطات 
اللبنانية «ملســــاعدتها في مالحقة مسلحي 

حزب اهللا».
  وأوضحــــت «الغارديان»، ان اســــتخدام 
القاعدة اجلوية فجر مراســــالت مشحونة 
بني مسؤولني بريطانيني والسفارة األميركية 
في لندن، وان وزراء حكومة العمال طالبوا 

األميركيني بتدقيق كامل لتلك العملية السرية 
وسط اشتداد القلق في أوساط الرأي العام 
البريطاني إزاء قيام وكالة االســــتخبارات 
األميركية بالنقل القسري ملعتقلني إلى دول 
تقوم بتعذيبهم، وخشــــية شبهة التواطؤ 

في التعذيب.
  وأضافت الصحيفة أن هذه الوثائق تكشف 
أنه مع تصاعد األزمة رفضت الواليات املتحدة 
القلق البريطاني حــــول التعذيب بعبارات 
سافرة، كما جاء في برقية أرسلها مسؤول 
كبير في السفارة األميركية بلندن قال فيها 
«ال ميكننا اتخاذ نهج يخشــــى املجازفة في 
مكافحة اإلرهاب، فاخلوف من احتمال انتهاك 
حقوق اإلنسان يسمح بانتشار اإلرهاب في 

لبنان».
  كما كشفت وثائق ديبلوماسية أميركية 
سرية نشرها موقع «ويكيليكس» أن بريطانيا 
لزمت الصمت حول ثغرة قانونية سمحت 
للواليات املتحدة بتخزين القنابل العنقودية 
على أراضيها علــــى الرغم من فرض حظر 

دولي على هذا النوع من األسلحة.
  وقالت صحيفة «الغارديان» الصادرة امس 
نقال عن الوثائق االميركية السرية «إن وزارة 

اخلارجية البريطانية اقترحت حجب الثغرة 
القانونية التي ســــمحت للواليات املتحدة 
بتخزين القنابل العنقودية في جزيرة دييغو 

غارسيا عن البرملان».
  وتؤجر بريطانيا جزيرة دييغو غارسيا 
الواقعة في احمليط الهندي للواليات املتحدة 
والتي اقامت فيهــــا قاعدة ضخمة يتم فيها 
تخزين القنابل العنقودية. واشارت الصحيفة 
إلى أن برقية ديبلوماسية أميركية «كشفت 
أن بريطانيا عرضت على االميركيني استثناء 
لتخزين قنابلهم العنقودية بصورة موقتة 

وملهام محددة».
  ونسبت البرقية إلى مسؤول بارز بوزارة 
اخلارجية البريطانية قوله «ســــيكون من 
األفضل حلكومة الواليات املتحدة واحلكومة 
البريطانيــــة عدم التوصل الى اتفاق نهائي 
على أساس هذا العرض املؤقت حتى اكتمال 
التصديق على معاهدة حظر الذخائر العنقودية 
في البرملان كــــي تتمكن احلكومة من ابالغ 
النواب أنها طلبت من حكومة الواليات املتحدة 
ازالة الذخائر العنقودية بحلول العام ٢٠١٣ 
من دون تعقيد النقاش من خالل االعتراف 

بوجود استثناءات لهذا القرار». 

 عواصمـ  وكاالت: في اطار التداعيات املستمرة 
لتســـريبات ويكيليكس، ذكرت مصادر إعالمية 
في تركيا أمـــس أن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان يعتزم اتخاذ خطوات قضائية ضد 

الديبلوماسية األميركية بسبب التسريبات.
  وحســـب هذه املصـــادر اإلعالمية فإن رئيس 
الوزراء التركي لن يكتفي باالعتذار األميركي في 
هذا الشـــأن وأنه طالب مبالحقة الديبلوماسيني 
األميركيني الذين زعموا امتالكه حسابات مصرفية 

في تقاريرهم لإلدارة األميركية.
  وذكرت املصادر أن أردوغان بصدد التشـــاور 
مـــع وزارة العدل التركية للنظـــر في اإلجراءات 
الواجب اتخاذها بهذا الشأن وأن ذلك يعد مبثابة 
رسالة سياسية حتى وإن كانت فرص جناح هذه 

الدعاوى القضائية احملتملة ضئيلة للغاية.
  وكان أردوغان قد أعلن أمس االول أن جميع املزاعم التي تضمنتها 
تقارير السفارة األميركية في أنقرة بشأنه وبشأن سياسة حكومته 
مليئة باألكاذيب والتحليالت اخلاطئة وخاصة املزاعم بشأن امتالكه 
أمواال في حســـابات بنكية في سويسرا. وحتدثت التسريبات عن 
خطاب ســـري في فبراير املاضي بشأن سعي شركات تركيا لعقد 
صفقات أسلحة مع اجلارة إيران رغم اخلالف احملتدم بشأن برنامجها 
النووي. وذكرت التســـريبات أن هناك بيانات أميركية دقيقة بهذا 

الشـــأن وهو ما نفته تركيا. وحســـب التقارير 
األميركية عن السياســـة التركية فإن متشددين 
إسالميني ميارسون نفوذا متزايدا على السياسة 
في تركيا وأن أردوغان ال يستقي معلوماته العامة 
إال من صحف ذات صبغة إســـالمية وأنه يعتمد 
على مستشـــارين يصدقون نظريات املؤامرة أو 

يستسلمون ألحالمهم اإلسالمية العثمانية.
  من جهته، قال نائب زعيم حزب العدالة والتنمية 
احلاكم في تركيا حسني تشيليك: إن إسرائيل قد 
تكون خططت لنشر مئات آالف الوثائق السرية 
عبر موقع ويكيليكس في مؤامرة حلشر بالده فيما 

يتعلق بسياساتها الداخلية واخلارجية.
  ونقلت صحيفة «حريات» التركية عن تشيليك 
قوله أمس االول في مؤمتر صحافي: «على املرء أن 
ينظر أيا من البلدان مسرورا بهذا. إسرائيل سعيدة جدا وهي تطلق 

التصريحات منذ أيام حتى قبل نشر هذه الوثائق».
  وأشارت إلى ان املسؤولني احلكوميني األتراك مثل نائب رئيس 
احلكومة جميل شيشك تفادوا تســـمية إسرائيل في تصريحاتهم 
العامة لكن تشـــيليك وهو مســـاعد مقرب لرئيس احلكومة رجب 

طيب أردوغان انتقى البلد في تصريحاته.
  وقال تشـــيليك إن «الوثائق نشرت وهم (إسرائيل) قالوا على 

الفور إن إسرائيل لن تعاني من هذا. كيف عرفوا ذلك». 

 رجب طيب أردوغان 
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 أميركا ترى تشاڤيز  في «محور األذى»
  كاراكاس ـ رويترز: قالت برقية لوزارة اخلارجية 
األميركية ســـربها موقع ويكيليكس االلكتروني ان 
املخابرات الكوبية تقدم النصح بشكل مباشر للرئيس 
الڤنزويلي هوغو تشـــاڤيز فيما وصفه ديبلوماسي 
أميركي «مبحور األذى». وكشفت برقيات ديبلوماسية 
أميركية أخرى قلق الواليـــات املتحدة من العالقات 
«الدافئة» بني تشـــاڤيز وايران ومخاوف اليهود في 
ڤنزويال مما يعتبرونه حتيزا من جانب احلكومة ضدهم. 
وظهر قلق واشنطن من دور كوبا في ڤنزويال التي متد 
الواليات املتحدة بالنفط في برقية ديبلوماسية عام 
٢٠٠٦. ونشر موقع ويكيليكس البرقية أمس االول وجاء 
فيها «املخابرات الكوبية لديها الكثير لتقدمه ملخابرات 
ڤنزويال املعادية للواليات املتحدة». وحملت البرقية 
األميركية املسربة الى ان تشاڤيز يثق في املخابرات 

الكوبية رمبا أكثر مما يثق في مخابرات بالده.

   واشنطن: تلفزيون «سي.بي.سي» معاٍد
ــيون اميركيون    أوتاوا ـ  وكاالت: رأى ديبلوماس
ــرية للخارجية االميركية حصل عليها  في برقيات س

موقع ويكيليكس ونشرت امس األول ان التلفزيون 
الكندي العام «سي بي سي» يبث «صورا منطية سلبية 

ومغرضة» حول االميركيني.
  وعبر هؤالء الديبلوماسيون في مذكرة عن قلقهم 
من تنامي العداء لالميركيني في جارتهم الشمالية الذي 
تعكسه شبكة «سي بي سي» على حد تعبيرهم. وحتمل 
املذكرة عنوان «صور للحدود االميركيةـ  الكندية تبث في 
ساعات الذروة، ترسم صورة قامتة للواليات املتحدة». 
وحللت املذكرة برنامجني بالتحديد هما «احلدود» (ذي 

بوردر) و«املسجد الصغير في املرج».

  ساركوزي وصف الڤروڤ بـ «الكاذب»
  باريس ـ وكاالت: افادت وثيقة ديبلوماســـية 
اميركية نشرها موقع «ويكيليكس» بأن الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي وصف في عام ٢٠٠٨ 
وزير اخلارجية الروسي ســـيرغي الڤروڤ بأنه 
«كاذب»، وذلـــك في اطار املفاوضات الشـــاقة مع 

موسكو في شأن نزاعها مع جورجيا.
  وبحسب هذه البرقية الديبلوماسية االميركية 
التي نقلتها مساء اول من امس صحيفة «لوموند»، 

فإن الديبلوماســـي الفرنسي فيليب لوفور اشار 
خالل ابالغه ديبلوماسية اميركية تعمل في موسكو 
بوساطة قام بها ساركوزي مؤرخة في الثامن من 
سبتمبر ٢٠٠٨، الى وجود «جو ثقيل» يسود هذه 

الوساطة.

  السعودية تعتبر اليمن دولة فاشلة
  وصنعاء غير معنية بالوثائق

ــية  ــفت برقية ديبلوماس   الرياض ـ رويترز: كش
ــؤول عن ملف مكافحة  ــربة عن ان املس أميركية مس
ــال ان اململكة تعتبر اليمن  ــعودية ق االرهاب في الس
دولة فاشلة وترى أن الرئيس علي عبداهللا صالح يفقد 

السيطرة على الوضع في البالد.
  ونقلت برقية كتبتها السفارة األميركية في الرياض 
في مايو ٢٠٠٩ عن األمير محمد بن نايف جنل وزير 
الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز قوله «لدينا مشكلة 

اسمها اليمن».
  وورد في البرقية التي تسجل اجتماعا لألمير مع 
ــارد هولبروك املبعوث األميركي ألفغانستان  ريتش
وباكستان في الرياض في مايو أيار العام املاضي أن 

األمير وصف اليمن بأنه دولة فاشلة «وبالغة اخلطورة 
إلى أبعد حد». وجاء في البرقية التي أجازها هولبروك 
بنفسه «السعوديون يريدون أن يكون صالح زعيما قويا. 
لكن رؤيته لليمن تقلصت لتقتصر على صنعاء وهو 
يفقد السيطرة على باقي البالد». إال أن مصدرا مينيا 
ــؤوال أعلن امس ان ما نشره موقع «ويكيليكس»  مس

من وثائق عن اليمن ال يعني بالده.
  وقال املصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة األنباء 
ــبأ» «إن مواقف اليمن واضحة  اليمنية الرسمية «س
ومعلنة وغير مزدوجة وتعامله مع أشقائه وأصدقائه 

ينطلق من ثوابته الوطنية والقومية».

  إيرلندا قيدت شحن أسلحة أميركية إلسرائيل 
  عواصـــم ـ يو.بي.آي: كشـــفت برقية أميركية 
سرية سربها موقع «ويكيليكس» عن أنه في أعقاب 
انتقادات شعبية شديدة في ايرلندا عملت احلكومة 
احمللية في صيف عام ٢٠٠٦ على حتديد شحنات 
أسلحة مرسلة من الواليات املتحدة إلى إسرائيل 

والعراق عبر مطار شانون في غرب ايرلندا.
  وتبني من وثيقة نشـــرتها صحيفة «هآرتس» 

امس وكان بعثها الســـفير األميركي في دبلن في 
سبتمبر العام ٢٠٠٦ أن األميركيني حذروا احلكومة 
االيرلندية من أنهم سيستخدمون مطارات أخرى في 
أوروبا ما سيتسبب في خسارة االقتصاد االيرلندي 

عشرات ماليني الدوالرات.

  أسانج شخصية زئبقية أقرب للشبح
  نيويوركـ  أ.ش.أ: وصفت صحيفة «نيويورك تاميز» 
جوليان اساجن مؤسس موقع ويكيليكس االلكتروني 
الشهير في مجال كشف األسرار بـ«الشخصية الزئبقية 
األقرب للشبح وعالم اخليال»، موضحة في تقرير بثته 
على موقعها االلكتروني الليلة قبل املاضية ان اساجن 
يعيش حياة غريبة منذ تأسيس موقعه في عام ٢٠٠٦ 
وال يكف عن الترحال والتنقل من بلد لبلد. وأضافت 
ان اساجن الذي بات موضع بحث ومطاردة من جانب 
ــول» يقضي منذ  ــرطة اجلنائية الدولية «االنترب الش
تأسيسه موقع ويكيليكس املثير للجدل وغضب الكثير 
من احلكومات فترات طويلة في التخفي ويتنقل بصورة 
مكوكية من مكان آلخر كما عمد الى استخدام أساليب 

التنكر من صبغ الشعر ومحاولة تغيير املالمح.


