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ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية

أسانج يواجه تهمًا بالتجسس..  والپنتاغون تستنفر لتفكيك محتوى »الملف المجهول«

موسم عيد امليالد.
من جهتهم، قال ممثلو االدعاء 
في هولندا إن نش����طاء استهدفوا 
موقعهم االلكتروني بهجمات أبطأت 
املوقع لعدة ساعات وجعلته غير 
مت����اح لفترة وجي����زة، وأضافوا 
أن احل����ادث مرتبط على األرجح 

باعتقال الفتى.
وقال فيم دي بروين املتحدث 
الهولندية  باسم س����لطة االدعاء 
»نحق����ق في ذلك مع الس����لطات 
الدولية ونعمل مع مكتب التحقيقات 

االحتادي األميركي«.

بناء الثقة 

ف����ي ه����ذه األثن����اء، تواصل 
اخلارجي����ة األميركي����ة جهودها 
التسريبات،  الستيعاب تداعيات 
حيث اعترف وليام بيرنز مساعد 
وزيرة اخلارجية االميركية للشؤون 
السياسية خالل مؤمتر صحافي 
أمس األول بانه »لن يكون سهال« 
على الواليات املتحدة اعادة بناء 
الثقة في عالقاتها الديبلوماسية 
مع العالم بعد تس����ريبات موقع 
التي احلقت »ضررا  ويكيليكس 
كبيرا« بالديبلوماسية االميركية. 
وقال من سانتياغو التي زارها في 
اطار جولة على اميركا الالتينية 
لهذه الغاية »اعتقد ان تسريبات 
ويكيليكس س����ببت ضررا كبيرا 

بديبلوماسيتنا«.
وردا على سؤال بشأن االجراءات 
التي تعتزم واش����نطن اتخاذها 
العادة بناء عالقات الثقة هذه، اجاب 
املدير السياسي لوزارة اخلارجية 
االميركية »علينا اوال ان نعترف 

ان هذا ليس امرا سهال«.

البريطانية ومجلة »ش����بيجل« 
االملانية، وغيرها لتفحص بعناية 

املعلومات التي تنشر.
واعتب����رت احلمل����ة أن حملة 
التهديد ض����د ويكيليكس، خارج 
نط����اق القض����اء، »اعت����داء على 
الدميوقراطية وحتتاج وبشدة إلى 
صرخة غضب جماهيرية من أجل 

حرية الصحافة والتعبير«.
وقالت احلملة في بيانها »قد 
يختلف الن����اس املنطقيون حول 
م����ا إذا كان يح����ق لويكيليكس 
وشركائها من الصحف الكبرى نشر 
معلومات أكثر مما يجب أن يطلع 
عليه اجلمهور، أو إذا ما كان النشر 
يقوض السرية الديبلوماسية أو إذا 
ما كان مؤسس ويكيليكس يجسد 
ش����خصية البطل أو الشرير لكن 
أي من هذا ال يبرر حملة التهديد 
التي تشنها احلكومات  الشرسة 
والش����ركات إلس����كات متنف����س 

إعالمي«.

نشطاء مؤيدون 

على صعي����د الدعم املتواصل 
ألس����اجن أيض����ا، عطل نش����طاء 
الذين يشنون هجمات  االنترنت 
على ش����ركات ينظر لها على أنها 
معادية ملوقع ويكيليكس موقع 
االدعاء الهولندي أمس االول لفترة 
وجيزة بعد اعتقال فتى عمره 16 
عاما يش����تبه في انه ش����ارك في 
احلملة هناك. وحاول النش����طاء 
أيضا تعطيل موقع شركة السداد 
االلكتروني (ماني بوكرز( لكنهم 
نفوا أن تكون حملتهم تهدف الى 
إحلاق ضرر بنشاط الشركات أو 
تعطيل التسوق عبر االنترنت في 

التي أطلقتها  وتهدف احلملة 
املؤسسة وفق بيان رسمي مساء 
أم����س األول جلمع مليون توقيع 
من أنحاء العالم تتيح لها نش����ر 
اعالن عل����ى صفح����ة كاملة في 
الصحف األميركية الصادرة خالل 
األس����بوع اجل����اري لدعم موقف 
التهديدات  ويكيليكس ورف����ض 
التي طال����ت العاملني فيه، وعلى 
رأسهم مؤسس����ه املوقوف حاليا 
على ذمة قضية اغتصاب قدمية. 
وقد جتاوز عدد التوقيعات على 
احلملة الدولية خالل فترة وجيزة 
أكثر من نصف مليون توقيع وافق 
أصحابها على شعار احلملة الذي 
يقول: »ندعوكم لوقف حملة فرض 
النظام ضد ويكيليكس وشركائها 
فورا ونحثكم على احترام املبادئ 
الدميوقراطي����ة وقوان����ني حرية 
التعبير وحرية الصحافة واذا ما 
كانت ويكيليكس والصحافيون 
العاملون معها انتهكت القوانني، 
فينبغي مالحقته����ا قضائيا وال 
ينبغي تعريضه����ا حلملة خارج 

نطاق القضاء بغرض التهديد«.
ونقل مطلقو احلملة عن خبراء 
قانوني����ني أن ويكيليكس، على 
األرجح، لم تخرق أي قانون، ومع 
الساسة األميركان  ذلك قام كبار 
بتس����ميتها باجلماعة اإلرهابية 

وحثوا على اغتيال موظفيها.
وقد تعرضت املنظمة لهجوم 
واسع النطاق رغم أنها تقوم فقط 
بنشر املعلومات املقدمة إليها من 
قب����ل مبلغني عن مخالفات بعدما 
أقامت ش����راكة مع صحف كبرى 
في العال����م، من بينها »نيويورك 
تاميز« األميركية و»اجلارديان« 

بإجنازها بعد أن أعيد بناؤه وقام 
بإع����دام الوثائق التي يرجح أنها 
قد سربت إلى ويكيليكس هو أن 
يحدد موقع املخبرين الذين عملوا 

مع اجليش األميركي.
وأشار املسؤولون إلى أن هذا 
الفريق قد أعد لتحذير هذه املصادر 
إن كان����ت حياتها عرضة للخطر 
امللفات  نتيجة لذكر أسمائها في 

التي نشرها ويكيليكس.

خفض المحللين

ورغم خفض عدد محللي فريق 
الپنتاغون املنوط مبتابعة وثائق 
ويكيليكس املسربة إلى النصف، 
بعد نشر الوثائق اخلاصة بحرب 
العراق، إال أنهم قد جتمعوا مرة 
أخرى قبل وثائق وزارة اخلارجية 
املسربة. وفي الوقت الذي أكد فيه 
مسؤولون عس����كريون كبار أن 
نشر الوثائق س����يؤثر في املقام 
األول على وزارة اخلارجية، فإن 
الپنتاغون كان قلقا هو اآلخر من 
احتمالي����ة أن تؤثر الوثائق على 
وزارة الدفاع إذا ضمت، على سبيل 
املثال، أسماء مصادر من مخابرات 

احلكومة األميركية.
وفي اطار جهود دعم أساجن، 
أطلقت مؤسسة »آفاز دوت أورغ« 
التوقيعات  حملة عاملية جلم����ع 
حلماي����ة موق����ع »ويكيليكس« 
ومؤسس����ه والعامل����ني فيه من 
تهديدات، بعضها معلن وبعضها 
اآلخر خف����ي، إلجبار املوقع على 
وقف نشر املزيد من الوثائق التي 
تسببت في حرج بالغ للحكومة 
األميركية وعدد من األنظمة احلاكمة 

في العالم.

 عواصم � وكاالت: وسط ترقب 
ملصير جوليان أس����اجن مؤسس 
موق����ع ويكيليك����س االلكتروني 
صاحب التس����ريبات األشهر في 
العاملية،  الديبلوماس����ية  تاريخ 
توقعت محاميته جنيڤر روبنسون 
أن يوجه ممثلو االدعاء في الواليات 
املتحدة تهما بالتجس����س ضده 

قريبا.
لك����ن روبنس����ون أك����دت في 
تصريحات صحافية نقلتها بعض 
وسائل اإلعالم األميركية أن أساجن 
كرئيس لويكيليكس محمي بحق 
التعديل  التعبير مبوجب  حرية 

األول في الدستور األميركي.

الملف الغامض

وفي وقت تعهد فيه جوليان 
أساجن، مؤسس موقع ويكيليكس، 
بأن ينشر امللف الذي يطلق عليه 
اسم »thermonuclear«، إذا ما حصل 
له أو للعامل����ني معه أي مكروه، 
كش����فت أمس تقاري����ر صحافية 
أميركية عن أن الپنتاغون يحاول 
في تلك األثناء أن يتوقع بش����كل 
مس����بق، وعلى وجه الدقة، ما قد 
يحتويه ذلك امللف من معلومات 

بحسب »ايالف«.
وقررت وزارة الدفاع األميركية 
أن تنشئ فريقا مكونا من نحو 120 
محلال استخباراتيا إلعدام امللفات 
التي يعتب����رون أن ويكيليكس 
ميتلكها على األرجح في حوزته، 
وذلك طبقا ملا أفادت به أمس في 
هذا السياق صحيفة كريستيان 

ساينس مونيتور.
ومضت الصحيفة األميركية 
تقول إن هذا األمر لم يكن صعبا 
بشكل خاص، السيما أن محققني 
يتبعون للجيش األميركي متكنوا 
قبل ذلك من القيام بعمليات تفتيش 
للحاسوب الذي كان ميتلكه اجلندي 
الشاب برادلي مانينغ،  األميركي 
املته����م بتس����ريب الوثائق التي 
نشرها اخيرا موقع ويكيليكس.

الكولوني����ل ديف  وأوض����ح 
البان، الناطق باسم وزارة الدفاع 
األميركي����ة، ان فريق الپنتاغون 
يح����اول اآلن أن يتوقع بش����كل 
مس����بق ما قد يكون بداخل ذلك 
امللف الذي يعرف مبلف »التأمني«. 
كما أشار البان إلى أن موارد وكالة 
الدف����اع املعروفة  اس����تخبارات 
اختصارا ب� »دي أي ايه« متاحة 
حتت تصرف الفريق، لكي يتمكن 

من إجناز تلك املهمة.
وختم البان حديثه مع الصحيفة 
بقوله إن هذا امللف سيشكل نفس 
نوع التهديدات التي س����بق وأن 
ش����كلتها التس����ريبات السابقة، 
التي حذر بش����أنها مس����ؤولون 
عسكريون كبار من أنها قد تعرض 
حياة اجلنود األميركيني للخطر. 
ويتكهن مسؤولون بالپنتاغون بأن 
 ذلك امللف »املجهول« الذي يعرف
ب����� »thermonuclear« قد يكون   
مشتمال على برقيات ديبلوماسية 
بشأن املعتقلني احملتجزين في مركز 

غوانتانامو العسكري في كوبا.
وقال مسؤولون في الپنتاغون 
إن املهمة األولى املطالب هذا الفريق 
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صحافي مكسيكي يلصق الفتة تضامنية مع مؤسس موقع وكيليكس تقول »كلنا جوليان اساجن«  )أ.پ(

حرب سرية أميركية ـ صينية على ثروات أفريقيا 

واشنطن تعتبر برشلونة المعقل المتوسطي للمتطرفين
ــت صحيفة الباييس  ــدـ  أ.ف.پ: نقل مدري
ــية االميركية  ــن البرقيات الديبلوماس أمس ع
ــرها موقع ويكيليكس، ان واشنطن  التي نش
ــاط املتطرفني  تعتبر كاتالونيا »أكبر مركز نش
ــط« وإنها أنشئت بسبب ذلك خلية  في املتوس

استعالمات في برشلونة.
وجاء في وثيقة أرسلتها السفارة االميركية 
ــر 2007 الى  ــي الثاني من أكتوب في مدريد ف
ــنطن ان »السلطات اإلسبانية واألميركية  واش
ــاط  حددت كاتالونيا باعتبارها أكبر مركز نش

للمتشددين اإلسالميني في املتوسط«.
وأضافت الصحيفة االسبانية ان ذلك دفع 
بواشنطن الى فتح »وكالة استخبارات تضم عدة 
ــة الكاتالونية وذلك حملاربة  أجهزة في العاصم
اإلرهاب اإلسالمي واجلرمية املنظمة«، موضحة 

ــر 2007 وان هذا  ــرار اعتمد في أكتوب ان »الق
ــذ عامني في قنصلية  ــري يعمل من املركز الس

برشلونة«.
وبحسب وثائق السفارة التي أشارت إليها 
ــرعية وغير  الباييس فإن »أهمية الهجرة الش
الشرعية التي مصدرها شمال أفريقيا )املغرب 
وتونس واجلزائر( وباكستان وبنغالدش جتعل من 

هذه املنطقة نقطة جذب لتجنيد إرهابيني«.
ــرطة الوطنية تعتبر انه  وأضافت »ان الش
ــون في  ــتاني يعيش هناك نحو 60 ألف باكس
برشلونة ونواحيها ومعظمهم من الرجال العازبني 
ــن دون أوراق )إقامة(. كما انه هناك العديد  وم
ــمال أفريقيا«، وبحسب  من املهاجرين من ش
ــكل هدفا  ــبانيا تش الواليات املتحدة »فإن اس

مفضال وثابتا للجهاد«.

وجتمع برقيات هؤالء السفراء 
األميركيني على أن تنامي النفوذ 
الصين���ي في القارة الس���وداء 
يشكل تهديدا سافرا للمصالح 
األميركية هناك، لكنها التصل 
الى حد اندالع مواجهة عسكرية 

بني بكني وواشنطن.
وعلى الرغم من توالي نشر 
برقيات تتعل���ق بالصني على 
موقع ويكيليكس، حيث كانت 
التي  األولى تتعلق بالقرصنة 
مارسها اثنان من كبار املسؤولني 
في احلكومة الصينية على مواقع 
إلكتروني���ة خاصة باحلكومة 
األميركية ووزارة الدفاع وشركة 
جوجل، ثم برقية ثانية حول 
العالق���ات الصينية � الكورية 
الشمالية زعمت استعداد بكني 
للتخلي عن حليفتها مقابل توحيد 
الكوريتني، ثم برقية ثالثه حول 
استياء احلكومة الصينية من 
سلوك النظام العسكري احلاكم 
في ميامنار بسبب مماطلته في 
إجراء اإلصالحات املنشودة، إال 
أن رد فعل الصني في كل مرة على 
هذه البرقيات لم يخرج عن 3 
عبارات »أمر سخيف ال يستحق 
التعليق، تدعو بكني واشنطن الى 
املسارعة في معاجلة املوضوع 
على نحو مناس���ب، تأمل بكني 
في أال تؤثر هذه البرقيات على 
مجمل العالق���ات الثنائية بني 

البلدين«.

أنفقت بكني مبالغ مالية كبيرة 
لتنفيذ عمليات بنى حتتية مقابل 
تس���ديد تكلفتها بتوريد املواد 

اخلام إلى الصني.
وحتدث السفير األميركي في 
أنغوال في برقية ثالثة عن كيفية 
إل���ى الصينيني  حتول أنغوال 
انتهاء احلرب األهلية بها  بعد 
عام 2002، مع عدم عقد مؤمتر 
دولي للجهات املانحة الغربية 
إع���ادة إعمار  للمس���اعدة في 

البالد.

خاصة أن نيجيريا متثل املورد 
الرئيس���ي للنفط األفريقي إلى 
الص���ني. ولتأمني اس���تمرارية 
ه���ذا التدفق النفطي بدت بكني 
مستعدة لفعل أي شيء، ففي عام 
2004 مولت الصني حفر 600 بئر 
في حني أن الواليات املتحدة لم 

متول سوى 50 بئرا فقط.
وفي أنغوال التي متتلك ثروة 
نفطية ومعدنية والتي قفزت الى 
املركز األول كأكبر شريك جتاري 
للصني على الصعيد األفريقي، 

أثناء إحدى زياراته  املخابرات 
للصني، فضال عن مبالغ شهرية 
لهذا املدير تقدر ب� 5000 دوالر. 
وتتطرق البرقية إلى نوع آخر 
من النفوذ الصيني، يتمثل في 
إغراق األسواق الكينية باملنتجات 
الصينية التي تنافس املنتجات 
العمالة  إلى  األميركية، إضافة 

الصينية.
كما حتدثت برقية ثانية عن 
الطموح الصيني في نيجيريا 
ال���ذي يقلق كثيرا م���ن الدول 

بك���ني � أ.ش.أ: عادت الصني 
من جديد للظهور في البرقيات 
الديبلوماس���ية األميركية التي 
يواصل تسريبها والكشف عنها 
موقع »ويكيليكس« االلكتروني 

على شبكة االنترنت.
ففي إح���دى البرقيات التي 
مت تس���ريبها على ه���ذا املوقع 
املثي���ر للجدل، كش���ف النقاب 
عما سمي باحلرب السرية بني 
الواليات املتحدة والصني القوتني 
االقتصاديتني العظميني، من أجل 
السيطرة على املوارد الطبيعية 
الت���ي تزخر بها  واملواد اخلام 

القارة األفريقية.
البرقية األولى كتبها السفير 
األميركي في نيروبي أظهرت قلقا 
أميركيا من تزايد النفوذ الصيني 
في أفريقيا والهادف إلى ضمان 
القارة،  احلصول على م���وارد 
حيث ترى واش���نطن في ذلك 
تهديدا ملصاحلها، وهو ما دفعها 
ملراقبة التحركات الصينية خالل 

السنوات اخلمس املاضية.
وقد تضمنت ه���ذه البرقية 
شرحا لقضية رشوة في كينيا 
قدمتها شركة صينية متخصصة 
في مجال االتص���االت، وتغزو 
الق���ارة األفريقية،  منتجاته���ا 
وذلك في صفقة خاصة مبعدات 
جلهاز املخابرات الكيني، حيث 
مت تفضي���ل هذه الش���ركة بعد 
قيامها بدفع عمولة إلى مدير عام 

البابا عارض دخول تركيا االتحاد األوروبي
للحفاظ على »جذوره المسيحية«

الڤاتيكان رفض التعاون في تحقيق
 إيرلندي حول اعتداءات على أطفال

..وتوسط لدى إيران لإلفراج عن بحارة بريطانيين

الهند: يوجد 43 معسكراً باكستانياً للمتشددين

»الپنتاغون« تمنع األقراص المدمجة و»الفالش«

لندن � أ.ف.پ: رفض الڤاتيكان التعاون في حتقيق 
ايرلندي حول اعتداءات جنسية على اطفال قام بها 
كهنة في دبل����ن، ألن الطلب����ات االيرلندية لم تتقيد 
باإلجراءات الرس����مية كما افادت برقية ديبلوماسية 

اميركية كشفها موقع ويكيليكس.
وجاء في البرقية التي اصدرتها السفارة االميركية 
في روما ف����ي 26 فبراير، ونش����رتها أمس صحيفة 
الغارديان البريطانية، ان الطلبات التي قدمتها جلنة 
مورفي للحصول على معلومات »اغضبت املسؤولني في 

الڤاتيكان ألنهم رأوا فيها اهانة لسيادة الڤاتيكان«.
واضافت البرقية ان جلنة مورفي بعثت بالطلبات 
مباش����رة الى مسؤولني في الڤاتيكان من دون املرور 
بالقنوات الديبلوماس����ية. وقد تس����بب هذا اإلجراء 
في إثارة غضب الڤاتي����كان الذي اخذ على احلكومة 

االيرلندية انها لم تطلب من اللجنة التقيد بإجراءات 
طلب املعلومات من الكرسي الرسولي. ووصف السفير 
االيرلندي في الڤاتيكان نويل فاهي تلك الفترة بأنها 

»اصعب ازمة واجهها وتعني عليه ادارتها«.
 وكش����ف تقرير مورفي الذي ص����در في نوفمبر 
2009 بعد حتقيق اس����تمر ثالث سنوات، كيف غطى 
املسؤولون في ابرش����ية دبلن التجاوزات اجلنسية 

التي ارتكبها كهنة ضد اطفال في املنطقة.
 وفي 20 مارس، بعث البابا بنديكتوس السادس 
عشر برسالة الى املؤمنني في ايرلندا اتسمت بنبرتها 
احلادة جدا حيال االساقفة االيرلنديني.  واعرب في تلك 
الرسالة عن »العار« و»تأنيب الضمير« الذي تشعر 
به الكنيسة جمعاء للتجاوزات اجلنسية ضد االطفال 

التي ارتكبها كهنة ورجال دين في ايرلندا.

لندن - أ.ف.پ: أفادت برقية كش����ف عنها موقع 
ويكيليكس ونش����ر نصها، ان الڤاتيكان س����اعد في 
االفراج ع����ن 15 بحارا بريطاني����ا كانوا معتقلني في 

ايران في مارس 2007.
وفي يونيو 2009، كتبت املس����ؤولة الثانية في 
البعثة الديبلوماسية األميركية في الڤاتيكان جوليتا 
تويز ان »الڤاتيكان ساعد في وضع اللمسات االخيرة 
على اإلفراج عن البحارة البريطانيني الذين اعتقلوا 

في املياه االقليمية االيرانية« في 2007.
ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن هذه املساعدة.

وف����ي هذه البرقية التي ارس����لت الى واش����نطن 

 قب����ل زي����ارة للرئي����س ب����اراك اوباما ال����ى روما،
 بررت تويز ايضا صمت الڤاتيكان حول اعادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي جناد املثيرة للجدل.
وكتبت الديبلوماسية االميركية في برقيتها »التزم 
الصمت العلني جزئيا حتى اآلن حول االزمة للحفاظ 
على قدرته على التحرك بصفته وسيطا اذا ما اندلعت 
ازمة دولية«. وقد اعتقل البحارة اخلمسة عشر بينما 
كانوا يقومون بتفتيش س����فينة جتارية على مدخل 
شط العرب في اخلليج، واتهمتهم ايران بدخول مياهها 
االقليمية بطريقة غير قانونية، اال ان لندن نفت دائما 

هذه التهمة.

سنغافورة � رويترز: كشفت أحدث مجموعة من 
البرقيات الديبلوماسية األميركية املسربة أن الهند 
أبلغت الواليات املتحدة بوجود 43 معسكرا للمتشددين 
في باكستان من بينها 22 معسكرا في اجلزء الباكستاني 
من إقليم كشمير وأنه لم يبذل سوى القليل من اجلهود 

إلغالق هذه املعسكرات بشكل دائم.
وأفادت البرقيات التي نشرها موقع ويكيليكس 
ونش����رتها صحيفة الغاردي����ان البريطانية بأن هذا 
االتهام أثير أثناء حديث في يونيو العام املاضي بني 
اجلنرال جيم جونز مستشار األمن القومي األميركي 

آنذاك ووزير الدفاع الهندي أ.ك.أنتوني.
وق����ال اجلنرال ديباك كابور قائد اجليش الهندي 
الذي حضر االجتماع إن باكستان داهمت املعسكرات 
في أعقاب هجمات مومباي في عام 2008 ولكن بعض 

املعسكرات استأنفت عملياتها بعد ذلك.
وقالت البرقية إن كابور أبلغ املوفد األميركي كذلك 

بأن املتش����ددين مازالوا يتسللون إلى القسم الهندي 
من إقليم كشمير عبر خط املراقبة وأن ذلك لن يكون 
ممكنا ب����دون »نوع من املس����اعدة أو قدر من الدعم 
املؤسس����ي أو كليهما«. وقال كابور إن الهند حسنت 
اس����تعداداتها على احلدود وقدر أن ما بني 15 و%20 
تقريبا ممن يحاولون التس����لل عبر احلدود جنحوا. 
وتساءل »إذا كنا نستطيع اإلمساك بهم )املتسللني( 
فلماذا ال يستطيع اجليش الباكستاني«. وقال جونز 
طبقا حملضر االجتماع إنه سيثير موضوع معسكرات 

تدريب املتشددين مع إسالم آباد.
وس����أل قائد اجليش الهندي أثناء االجتماع عن 
احتماالت تطوي����ر احملادثات العس����كرية الهندية � 
الباكستانية لبحث املخاوف الهندية. ولكن وزير الدفاع 
الهندي أقحم نفس����ه في احلديث قائال إن احلوار مع 
باكستان صعب إلى أن تتخذ إجراءات ضد املسؤولني 

عن هجمات مومباي.

واشنطن � يو.بي.آي: أمرت وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغون« مبنع اجلنود من استخدام األقراص 
املدمج���ة او ذاكرة ف���الش او اي ذاكرة الكترونية 
متحركة حتى ال يقعوا حتت طائلة احملاكمة وذلك 

في اطار حملتها لوقف التسريبات.
وذكرت مجلة »واي���رد« االميركية ان اجلنرال 
ريتش���ارد ويبير قائد عمليات الشبكة في سالح 
اجلو اصدر امرا للجن���ود في القوات اجلوية بأن 
يوقفوا فورا اس���تخدام هذه االدوات االلكترونية 

املتنقلة.
وصدرت اوامر مشابهة الى جميع الوحدات في 

اجليش األميركي.

ونص األمر عل���ى ان نقل البيان���ات من دون 
تصريح عادة تس���تغله شبكات سرية باستخدام 
ذاكرات متحركة وهي وسيلة قد تستخدم الستغالل 
املعلومات السرية، وأضاف من أجل تخفيف النشاط 
على جميع عناصر القوات اجلوية مت وقف جميع 
أنش���طة نقل البيانات من عناصر قاعدة البيانات 
األميركية الس���رية سبرنت على ذاكرات متحركة 

او اقراص مدمجة.
وهذا األمر س���يصعب عمل اجلنود ألن اجهزة 
الكمبيوتر الس���رية عادة ما تك���ون غير متصلة 
بالشبكة لذلك يضطرون الستخدام اقراص مدمجة 

او ذاكرة فالش لنقل البيانات منها.

من روما إن البابا »يفهم بوضوح 
أن السماح بدخول دولة مسلمة 
الى االحت���اد األوروبي  )تركيا( 
سيضعف موقفه الداعي لالعتراف 
باألس���س املس���يحية ألوروبا«. 
كما كش���فت البرقي���ات اجلديدة 
الڤاتيكان اس���تخدم ش���بكة  أن 
ديبلوماسييه في 177 دولة، وحقيقة 
الوحيدة  الديانة  الكاثوليكية  أن 
في العالم صاحبة الس���يادة، ما 
ميكنه���ا من لقاء ديبلوماس���يني 
وقادة أجانب، للعب أدوار سياسية 
مثل الوساطة في قضية احتجاز 
البحارة البريطانيني في ايران عام 
2007 وغيرها. وأشارت برقية الى 
مخاوف أميركية من االنعكاسات 
الب���اب جناحا  اخلطيرة لدعوة 
معارضا في الكنيسة االنغليكانية 
في بريطانيا العتناق الكاثوليكية، 
والس���يما احتمال وق���وع أعمال 
عنف بني املس���يحيني في اململكة 

املتحدة.

الى االحتاد األوروبي، تعتقد بأن 
راتزينغر الصوت الرئيسي وراء 
الفاش���لة للحبر األعظم  احلملة 
لضمان االش���ارة ال���ى »اجلذور 
املس���يحية« ألوروبا في دستور 
االحتاد األوروبي، وقال ديبلوماسي 
أميركي في برقية الى واش���نطن 

لندن ـ عاصم علي
كش����فت حزم����ة جدي����دة من 
البرقيات الديبلوماسية األميركية 
التي سربها موقع »ويكيليكس« عبر 
صحيفة »الغارديان« البريطانية 
أن البابا بنيديكت ال� 16 مسؤول 
املتنامية  شخصيا عن املعارضة 
للڤاتيكان النضمام »تركيا املسلمة« 
إلى االحتاد األوروبي، وأفادت إحدى 
البرقيات بأن البابا أعلن قبل تسلمه 
منصبه عام 2004 عندما كان اليزال 
كارديناال معارضته السماح بدخول 
دولة مسلمة االحتاد األوروبي على 
رغم أن الڤاتيكان حافظ على حياده 
حينها. لكن وزير خارجية الڤاتيكان 
بيترو بارولني قال لديبلوماسيني 
أميركيني أن الكاردينال راتزينغر 
)الباب����ا الحقا( يتح����دث بصفته 
الشخصية وتصريحاته ال متثل 
املوقف الرسمي للڤاتيكان، وأشارت 
الوثائق الى أن الواليات املتحدة 
التي عملت جاهدة لدخول تركيا 


