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 لندن ـ عاصم علي
  كشــــفت مصادر حكومية بريطانية أن مســــاعدة نائب عن حزب 
«الدميوقراطيني األحرار» الشــــريك في احلكومة االئتالفية جاسوسة 
روسية حصلت على بعض املعلومات النووية، وكانت على وشك كشف 
أسرار دفاعية. وأوضحت هذه املصادر أن اجلاسوسة كاتيا زاتوليفتر 
(٢٥ عاما) «ســــحرت» النائب مايك هانكوك (٦٤ عاما) خالل زيارة له 
الى موســــكو حيث وافق على منحها وظيفة مبكتبه في لندن، ووفر 

لهــــا بطاقة برملانية تتيح لها االطالع على وثائق حكومية حساســــة 
تتعلق بالسياســــة الدفاعية للبالد. كما سأل هانكوك، بناء على طلب 
صديقته اجلاسوســــة الروسية، الوزارات الرئيسية عشرات األسئلة 
عن األسلحة النووية ومسائل دفاعية حساسة، ما أثار انتباه األجهزة 
األمنية التي بدأت تدقق في املوضــــوع. وطلب هذا النائب معلومات 
عن مواقع الغواصات النووية، وتفاصيل عن عديد األسلحة النووية 

ومواعيد برنامج «ترايدنت» النووي. 

 بريطانيا: كشف جاسوسة روسية حصلت على أسرار دفاعية ونووية 

 اإلمارات تسعى لتحديث دفاعاتها بصواريخ طويلة المدى
قـــال  ـ رويتـــرز:   أبوظبـــي 
مسؤولون عسكريون كبار أول من 
امس ان اإلمارات العربية املتحدة 
تخطط لتحديث أنظمتها الدفاعية 
الصاروخية وربطها اقليميا ببقية 
الدول اخلليجيـــة العربية لدعم 

دفاعاتها.
  وقال اللواء الركن علي محمد 
الكعبي نائـــب رئيس  صبيـــح 
أركان القوات املسلحة اإلماراتية 
فـــي مؤمتر عســـكري ان ثالثني 
دولـــة متتلك صواريـــخ بعيدة 
املدى نصفها في آســـيا والشرق 

األوسط.
  واضاف ان تهديد الصواريخ 
طويلة املدى حقيقي وان االمارات 
يجب أن تكون مستعدة للدفاع عن 
شعبها واملنطقة ضد اي تهديد.

  ولـــم يســـم الكعبـــي الدول 
املقصودة لكن مسؤولني عسكريني 
آخرين حضرا املؤمتر املنعقد في 
أبوظبي وأشارا إلى دول مثل ايران 

واسرائيل والهند وباكستان.
  من جهته، قال العميد الركن 
البلوشي قائد مركز  محمد مراد 
العمليـــات اجلوية فـــي القوات 
اجلوية والدفـــاع اجلوي لدولة 
اإلمارات ان هنـــاك تركيزا عاليا 
للصواريخ طويلة املدى في املنطقة 

مما قد يسبب دمارا مؤثرا.
  وقال ان االمارات حتتاج إلى 
تسليح نفســـها بأحدث األنظمة 

 القاهــــرة ـ أ.ف.پ: دعا ائتــــالف منظمات غير 
حكومية مصرية راقب االنتخابات التشــــريعية 
الرئيس املصري حسني مبارك أمس إلى حل البرملان 
بسبب «مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته» فيما 
أشارت النتائج األولية للجولة الثانية لالنتخابات 
إلى تعزيــــز احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم 

أغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب.
   وقال االئتالف املســــتقل ملراقبــــة االنتخابات 
فــــي بيان أصدره غداة اجلولــــة الثانية لالقتراع 
انه يعلن «بأسف للرأي العام ان مطاعن خطيرة 
باتت حتاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب إذا 
ما اعتمد تشكيله على النتائج املعلنة لالنتخابات 
البرملانية بجولتيها اللتني أجريتا في ٢٨ نوفمبر 

و٥ ديسمبر».
   وأكد االئتــــالف الذي يضم عدة منظمات غير 
حكومية مصرية ان «االنتخابات حفلت بأوسع قدر 
ممكن من االنتهاكات التي أعادت عقارب الســــاعة 

إلى الوراء ١٥ عاما على األقل».
   واعتبــــر ان «قــــدرا كبيرا مــــن املطاعن على 
مشروعية مجلس الشــــعب اجلديد يستمد قوته 
من عدم احترام اللجنة العليا لالنتخابات ووزارة 
الداخلية لالحكام الصادرة مــــن القضاء اإلداري 
الذي ألزمهما بإدراج بعض املرشحني املستبعدين 
من الكشــــوف النهائية كما جتاهال حكم احملكمة 
اإلدارية العليــــا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق 
تلك األحكام وهو مــــا أدى الى بطالن االنتخابات 

قانونا في عدة دوائر».
   وأضاف االئتالف املستقل ملراقبة االنتخابات 
انه «يخشــــى من ان االســــتمرار في إهدار حجية 
األحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية االنتخابية 
وترك األمور بيد برملان مطعون في مشــــروعيته 

من شأنه ان يطول االنتخابات الرئاسية املفترض 
اجراؤها العام املقبل وكل ما سيسنه البرملان من 

تشريعات».
   وأكد البيان انه «بناء على ذلك يدعو االئتالف 
املستقل رئيس اجلمهورية الى استخدام صالحياته 
الدستورية مبوجب املادة ١٣٦ من الدستور حلل 
مجلس الشــــعب اجلديد»، غير ان اللجنة العليا 
لالنتخابــــات أكدت ان عمليات االقتراع متت وفق 

إجراءات سليمة.
   وأعلن املتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف 
أمس انها ليســــت لديها والية الفصل في القضايا 

والنزاعات بني املرشحني معتبرا ان «إقامة إشكال 
في التنفيذ حتقق أثرا واقفا للحكم املطلوب تنفيذه 

حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص».
   هذا وقد أشارت النتائج األولية التي نشرتها 
الصحــــف املصرية أمس الــــى ان احلزب الوطني 
عزز اكتساحه ملقاعد املجلس اجلديد بينما حسنت 

املعارضة نتيجتها وان ظلت هزيلة.
   وجرت املنافسة خالل اجلولة الثانية على ٢٨٣ 
مقعدا من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 

٥٠٨ مقاعد من بينها ٦٤ مخصصة للمرأة.
   وعنونت صحيفة «االخبار» احلكومية أمس 

«٢٠٩ مقاعد للوطني في املؤشرات األولية جلولة 
اإلعادة» في حني حصل «املستقلون» على ٥٤ مقعدا 
وحزب التجمع (٤ مقاعد) وحزبا السالم واجليل 
(مقعد لكل منهما) والوفد الذي أعلن انسحابه من 
االنتخابات على أربعة مقاعد، بحسب الصحيفة 

ذاتها.
   وقالت «األهرام» احلكومية في صدر صفحتها 
األولــــى «١٠ مقاعد جديــــدة للمعارضة والوطني 
يعزز اكتساحه»، كما أكدت صحيفة «اجلمهورية» 
احلكومية «النتائج األولى للفرز تؤكد اكتســــاح 

الوطني».
   في املقابل عنونت صحيفــــة «الوفد» تعليقا 
على ما وصفته بـ «فضيحة االنتخابات املصرية» 
ان «سياســــات احلزب احلاكم تهدد االستقرار في 

مصر».
   اما صحيفة «املصري اليوم» املستقلة فعنونت 
في صدر صفحتها األولى «محاولة أخيرة لـ(حشر) 
املعارضة في الصناديق»! وقالت ان «املؤشــــرات 
األولية تشــــير إلى فوز مرشح إخواني و٤ جتمع 
تضاف الى مقعدين سابقني و٥ من الوفد ونائب 

عن حزب اجليل».
   يذكر انه مبوجب القانون املصري، ال ميكن ألي 
مرشــــح االنسحاب رسميا من االنتخابات بعد ان 
تبدأ وبالتالي فان أسماء مرشحي قوى املعارضة 
التي انســــحبت ظلت على قوائم املرشــــحني في 
اجلولــــة الثانية.  كما ركزت «املصري اليوم» في 
عناوينها على اجلدل القانوني السياســــي الذي 
صاحب االنتخابات خصوصا في جولتها الثانية، 
وعنونت في صفحتها األولى «اشــــتعال معركة 
البطــــالن بني القضــــاء اإلداري و(اللجنة) العليا 

لالنتخابات». 

الصاروخية.
  وأضـــاف دون اخلـــوض في 
ان االمارات في مراحل  تفاصيل 
متقدمة من عملية شراء وحتديث 
صواريخها من طـــراز باتريوت 
وأنظمة الدفـــاع ضد الصواريخ 

طويلة املدى.
اإلمـــارات نظاما    كما تبنـــي 
متطورا للدفاع الصاروخي وتدير 
مركزا للدفاع اجلوي والصاروخي 
املدمج من شـــأنه أن يكون مثاال 

لغيرها من دول اخلليج.
  ومـــن املتوقع أن تشـــتري 
اإلمارات نظام صواريخ من نوع 
ثاد املخصص للتصدي للصواريخ 

طويلة املـــدى التي تنقض على 
ميـــدان املعركة من أماكن نائية، 
وهو نظام تصنعه شركة لوكهيد 
مارتن األميركية. وكشف مصدر 
عسكري لـ «رويترز» ان صفقة 
الشـــراء من املمكـــن ان تتم في 
٢٠١١. وقال املصـــدر الذي طلب 
الكشـــف عن هويته حيث  عدم 
لم توقع الصفقـــة بعد، ان دوال 
خليجية اخرى تفكر في شـــراء 
النظام الصاروخي نفسه. وهو 
ما دفع املســـؤولني العسكريني 
اإلماراتيني لرفض التعليق على 

الصفقة.
  اذ جتري جهود من أجل حتسني 

االندماج والتعاون املشترك في 
تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخية 
في اخلليج. وقال الكعبي ان نظاما 
دفاعيا صاروخيا مدمجا هو احلل 
األفضل أمام أي تهديد، لكن ذلك 
قد يســـتغرق وقتا. بدوره، قال 
رياض قهوجي الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة الشرق األدنى واخلليج 
للتحليل العسكري «العسكرية 
عرضة للتوجيه السياسي، هناك 
رؤية استراتيجية المتالك نظام 
دفاع صاروخي مدمج لكن أحدا 
لم يحدد وقتـــا، وقال «اإلمارات 
العربية املتحدة تبادر واآلخرون 

سيتبعونها». 

 دخلت مراحل متقدمة في صفقات شراء باتريوت و«ثاد»

 ديبلوماسيون أميركيون قلقون من دعم 
  الجمعيات الخيرية الكويتية لإلرهاب 

 قطر تستغل «الجزيرة» للمساومة 

 السعودية اعتقلت ٢٠٠٠ مهاجر غير شرعي  

 تركي الفيصل يطالب بعقاب مصدر الوثائق

 أميركا أحرجت من ظروف إعدام المقبور صدام

 كشف منشآت حساسة لألمن األميركي

 رود دعا كلينتون الستخدام القوة ضد الصين

 جمع المعلومات عن الصديق قبل العدو 

 عواصم - وكاالت: ذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» 
أن وثائق نشـــرها موقع «ويكيليكس» تظهر إحباط 
اإلدارة األميركية من استمرار الدعم املالي للمنظمات 
«اإلرهابية» من دول حليفة لها في اخلليج العربي وعلى 
األخص في السعودية التي يعتبر املقيمون فيها أكبر 
ممولي اجلماعات «اإلرهابية» الســـنية. لكن الوثائق 
توضح أيضا أن املســـؤولني في هـــذه الدول العربية 
اتهموا األميركيني بضعف أدلتهم حول قيام مواطنيهم 
بدعم اإلرهاب، فيما أعرب ديبلوماسيون أميركيون في 
الكويت عن قلقهم من اجلمعيات اخليرية التي تستخدم 

التبرعات من أجل دعم اجلماعات اإلرهابية. 

 أفادت تقارير إخبارية بأن من بني تســــريبات موقع 
ويكيليكس األخيرة برقيات ديبلوماسية أميركية تشير 
إلى أن قنــــاة «اجلزيرة» اإلخبارية تغيــــر تغطيتها مبا 
يتماشى مع السياسية اخلارجية القطرية، ووفقا لصحيفة 
«الغارديان» البريطانية فإن قطر تستغل القناة كـ «ورقة 
مساومة». وساقت الصحيفة مثاال واضحا حيث قالت ان 
الســــفارة األميركية في الدوحة زعمت أن رئيس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم عرض صفقة على الرئيس 
املصري حســــني مبارك تتضمن وقف تقارير القناة من 
مصر في مقابل «تغيير موقف القاهرة بالنسبة للمفاوضات 

اإلسرائيلية ـ الفلسطينية». 

 ذكرت برقية ديبلوماسية سربها موقع ويكيليكس أن 
األمير محمد بن نايف مسؤول مكافحة اإلرهاب في السعودية 
قال إن بالده كانت تعتقل ما يصل إلى ٢٠٠٠ مهاجر غير 
شــــرعي  يوميا عند حدودها مع اليمن خالل القتال الذي 
نشب هناك في يناير. وقال األمير محمد حسب برقية في 
حني كانت القوات السعودية تقاتل املتمردين الشيعة في 
اليمن بالقرب من احلدود إن السلطات تعتقل ما بني ألف 
وألفي شخص كل يوم. وقالت البرقية «اعترف (األمير) 
أيضا بأن السعوديني حافظوا على السلوك الشائع بإطعام 

من يتم القبض عليهم قبل اعادتهم». 

 املنامةـ  رويترز: طالب األمير تركي الفيصل بإنزال عقاب 
شديد باملصدر الذي سرب برقيات سفارات أميركية نشرها 
موقع ويكيليكس «أيا كان» معتبرا ان تلك التسريبات أضرت 
مبصداقية الديبلوماسيني األميركيني. وقال أمام مؤمتر 
حوار املنامة أمس االول انه اذا لم يتسن للديبلوماسيني 
والقيادات تبادل االراء املتعلقة بالقضايا التي تهمهم بحرية 
فستكون مشكلة للجميع. وقال االمير تركي الفيصل وهو 
رئيس سابق للمخابرات السعودية وسفير سابق للمملكة 
في لندن وواشــــنطن ان الضجة التي أثارها ويكيليكس 
تؤكــــد ان أمــــن االنترنت ميثل مبعث قلــــق متزايد على 

الصعيد الدولي. 

 أظهرت وثيقة نشــــرها موقــــع «ويكيليكس» احلرج 
االميركي الناجم عن الظروف التي احاطت باعدام الرئيس 
العراقي املقبور صدام حسني، وخصوصا قول احد احلراس 
«اذهب الى جهنم» فيما كان يلتقط مسؤولون صورا بهواتف 
محمولة. ودفعت هذه التصرفات بالسفير االميركي حينها 
زملاي خليل زاد الى القول ان مؤيدي صدام سيستغلونها 

زمنا من اجل تأكيد ان احملاكمة لم تكن عادلة. 

 نشر ويكيليكس الئحة سرية ملئات املواقع املهمة 
واحلساسة في جميع انحاء العالم تريد الواليات املتحدة 
حمايتها من هجمات ارهابية ألن خســـارتها «ستضر 
بشـــكل كبير» باالمن االميركي، بحسب تعبير وزارة 
اخلارجية االميركية. وطلبت اخلارجية االميركية من 
البعثات الديبلوماسية االميركية احصاء البنى التحتية 
واملؤسسات في العالم التي يشكل فقدانها ضرر كبير. 
وتضم خطوط اتصاالت حتت البحر ومرافئ وسدودا 
وانابيب نفط وغاز ومناجم وشركات تصنع خصوصا 

منتجات صيدلة مهمة للصحة العامة. 

 أظهرت تسريبات جديدة أن رئيس احلكومة األسترالي 
الســـابق كيفن رود الذي يشـــغل حاليا منصب وزير 
اخلارجيـــة. دعا وزيرة اخلارجيـــة األميركية هيالري 
كلينتون إلى االستعداد الســـتخدام القوة ضد الصني 
في حال ســـارت األمور بشـــكل خاطئ فيما علق رود 
على نشر الوثائق معتبرا أن العالقة مع بكني قوية مبا 

يكفي لكي تصمد. 

 من أرقام بطاقات ائتمانية لزعماء أفارقة الى صداقات 
بساســــة بريطانيني تظهر البرقيات التي ســــربها موقع 
ويكيليكس على اإلنترنت أن الديبلوماسيني االميركيني لم 
يألوا جهدا في جمع املعلومات عن األصدقاء واألعداء على حد 
سواء. وتتضمن البرقيات التي مت نشرها طلبات وتقارير 
عن مجموعة من املوضوعات تتراوح بني التوقعات بشأن 
احملاصيل وشراء معدات عسكرية وتعليقات اجتماعية 

لكنها تركز بشكل خاص على أنشطة شخصيات مهمة.   رئيس احلكومة التركي رجب طيب أردوغان مستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 مؤيدو أحد املرشحني املستقلني يجوبون الشوارع دعما ملرشحهم  

 (رويترز) 

 (أ.پ)) 

 صاروخ باتريوت 

 إيران ومجموعة «٥ + ١» يستأنفون محادثات «إعادة الثقة»
 جنيڤـ  وكاالت: استأنفت إيران أمس احملادثات النووية 
مع الدول العاملية الست «٥ + ١» بشأن استمرار برنامج 
ــيون  طهران النووي في جنيڤ، وفقا ملا أكده ديبلوماس
غربيون، حيث يستهدف كال الطرفني بناء الثقة بصورة 

تدريجية وليس إحداث انفراجة كبيرة.
  ويعد االجتماع الذي يتواصل اليوم األول منذ أكثر من 
١٢ شهرا، تدهورت خاللها العالقات بني إيران واملجموعة 
ــا وأملانيا  التي تضم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنس
وروسيا والصني. وقبل االجتماع وصف وزير اخلارجية 
األملاني غيدو فيسترفيله أمس األول استئناف املفاوضات 
بأنه خطوة إيجابية وأعرب عن أمله أن تزيد طهران من 
ــفافية التي حتيط ببرنامجها النووي. وقال إنه «إذا  الش

أوفت إيران بالتزاماتها الدولية بشأن الشفافية، فإن أملانيا 
سترغب في التعاون معها فيما يتعلق باالستخدام املدني 
للطاقة النووية». من جهته، قال كبير املفاوضني اإليرانيني، 
ــعيد جليلي، للصحافيني إن «أسلوبنا صادق ويتمتع  س
ــنة، لكننا لن نقبل بأي  ــفافية ويستند للنية احلس بالش
ــأنها حرماننا من حقوقنا»، في إشارة إلى  مطالب من ش
رغبة الدول الست الكبرى في أن توقف طهران برنامجها 
لتخصيب اليورانيوم. وذكر مسؤولون في كال الطرفني 
قبل احملادثات أن احلل الوحيد للخروج من األزمة ميكن 
ــتقوم  أن يكون إعادة إحياء خطة لبناء الثقة مبوجبها س
إيران بشحن اليورانيوم املخصب خارج أراضيها، وبالتالي 

يضمن عدم استخدامه في أغراض عسكرية. 

 مصر: «الوطني» يعزز اكتساحه لـ«الشعب» والمعارضة تكتفي بـ ١٠ مقاعد
 منظمات حقوقية تدعو مبارك لحل البرلمان الجديد 

 ساحل العاج برئيسين وحكومتين
  ووساطة مبيكي تتعثر

 أبيدجانـ  أ.ف.پ: تزامنا مع وساطة موفد االحتاد 
اإلفريقي اخلاص الى ســــاحل العــــاج رئيس جنوب 
افريقيا السابق ثابو مبيكي التي بدت شبه مستحيلة، 
تعمق الشــــرخ في البلد الذي اصبح يقوده رئيسان 
هما: السابق لوران غباغبو واملنتخب احلسن وتارا، 
ال بل يبدو أنه سيصبح بحكومتني أيضا حيث أعلن 
وتارا حكومته اجلديدة التي يترأســــها غيوم سورو 
رئيس احلكومة السابقة والتي تولى فيها ايضا حقيبة 
الدفــــاع. كما أعلن غباغبو تعيني االســــتاذ اجلامعي 
جيلبير ماري نغبو اكيه رئيسا للحكومة. وجاء في 
مرسوم رئاسي تلي عبر التلفزيون العام ان اكيه «عني 
رئيسا للحكومة». ويخشى العالم مرحلة جديدة من 
العنف بعد االحداث الدامية في االيام األخيرة بينما 
استعادت ابيدجان صباح أمس شيئا فشيئا نشاطها 
العــــادي. وبعد اعادة تعيني زعيــــم القوات اجلديدة 
غيوم ســــورو في املنصب الذي كان يتواله رئيســــا 
للوزراء منذ اتفاق السالم في ٢٠٠٧، تشكلت احلكومة 
اجلديدة من حلفائه من املعارضة السابقة. وردا على 
سؤال إلذاعة «اوروبا-١» الفرنسية حول ما اذا كان 
مستعدا «اإلطاحة» بلوران غباغبو، قال سورو الذي 
يتولى ايضا منصب وزير الدفاع االستراتيجي «إذا 
اضطررنا فلن يكون لدينا خيار آخر» داعيا في الوقت 
نفسه الى حل سياسي. وحذر سورو من ان «تقسيم 

ساحل العاج غير وارد متاما».
  لكــــن الرئيس املنتهية واليته رد بتعيينه بدوره 
األســــتاذ اجلامعي املتخصص في االقتصاد جيلبير 

ماري نغوبو آكي رئيسا للوزراء. 

 حكومة وتارا تلوح باإلطاحة بغباغبو 

 أردوغان لن يغفر إلسرائيل قبل أن «تنظف» المتوسط 
من دماء الضحايا األتراك في أسطول الحرية 

 عواصمـ  وكاالت: خالفا ملا أعلنه رئيس احلكومة التركية رجب 
طيب اردوغان أمس االول ان العالقات مع اسرائيل لن تتحسن 
قبل ان تقوم الدولة العبرية بـ «تنظيف» البحر املتوسط من دماء 
الضحايا االتراك التسعة الذين قضوا في الهجوم االسرائيلي على 
اسطول احلرية، أكد املتحدث باسم اخلارجية التركية سلجوق 
أونال ما تردد بشـــأن عقد اجتماع بـــني وكيل وزارة اخلارجية 
التركية الســـفير فريدون سينرلي اوغلو وأحد الديبلوماسيني 

اإلسرائيليني في جنيڤ أمس األول.
  ونقلت وكالة أنباء األناضول عن اردوغان تكراره القول ان 
تركيا تريد من إسرائيل اعتذارات وتعويضات بعد الهجوم الذي 

حصل في احلادي والثالثني من مايو املاضي.
  وأبعدت هـــذه التصريحات اآلمال التـــي عقدت خالل األيام 
األخيرة بإمكانية حتســـن العالقات بني البلدين اثر قيام تركيا 
بإرسال مروحيتني الى شمال اسرائيل للمشاركة في اطفاء احلرائق 
املندلعة في جبل الكرمل. واضاف اردوغان في خطاب القاه في 
سيواس في وســـط البالد «البد ان نطوي الصفحة يوما ما، اال 

اننا قبل ذلك نطالب باعتذارات ودفع تعويضات».
  لكن أونالـ  أمسـ  الى إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أرسل السفير يوسف كالشانوفر عضو جلنة التحقيق 
في الهجوم اإلســـرائيلي على سفن اســـطول احلرية لغزة إلى 
جنيڤ للقاء ســـينرلي اوغلو. لكن وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
أبدى حتفظا على مســـودة اتفاق متت بلورتها مع تركيا إلنهاء 

األزمة في العالقات بني البلدين.

 أنقرة أكدت اجتماع مسؤوليها باإلسرائيليين


