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 هامبورغـ  د.ب.أ: تقف اخلارجية األملانية 
على ما يبدو أمام فضيحة تأشيرات جديدة، 
حيث ذكرت مجلة «دير شبيغل» األملانية أن 
هناك اشــــتباها في قيام موظفني في عدد من 
السفارات األملانية بإصدار مئات التأشيرات، 
غير القانونية، بتكليف من شبكات تهريب بشر 
دولية مقابل رشاوى. جاء في تقرير املجلة الذي 

تنشره في عددها غدا أن االدعاء العام في برلني 
يجري حتقيقات بناء على معلومات من وزارة 
اخلارجية األملانيــــة، حول ثماني مجموعات 
من اجلرائم بتهمة االشتباه في تهريب بشر 
بتكليف من شبكات إجرامية. ووفقا للبيانات، 
تشمل تلك التحقيقات ســــفارات أملانية في 
أفريقيا وأميركا اجلنوبية ودول كانت تدور 

في فلك االحتاد السوفييتي السابق. وذكرت 
املجلة أن املشتبه بهم موظفون محليون في 
أقسام القنصليات األملانية في املناطق السابق 
ذكرها. يعتقد أن هؤالء املوظفني قاموا، بشكل 
منتظم، على مدار عامني بإصدار تأشــــيرات 
سفر إلى أملانيا تســــتند الى بيانات مزورة 

على ما يبدو. 

 «دير شبيغل»: الخارجية األلمانية على أعتاب فضيحة تأشيرات جديدة

 صالحي في أول تصريحاته كوزير للخارجية اإليرانية: األولوية الكبرى للعالقات مع السعودية وتركيا 

 «الحرس» خّطط لنقل خامنئي ونجاد إلى بلد عربي عند الضرورة

 املرشد األعلى علي خامنئي  محمود أحمدي جناد  علي أكبر صاحلي 

 الفلسطينيون يوّدعون ٢٠١٠ بإحباط من مستقبل عملية السالم

 بوليڤيا تنضم إلى المعترفين
   بـ «دولة فلسطين»

 ساحل العاج: تزايد الضغوط 
  على غباغبو إلجباره على التنحي 

 عواصمـ  وكاالت: أعلنت بوليڤيا امس االول انها ستعترف رسميا 
بفلسطني «دولة مستقلة»، بعد البرازيل واألرجنتني اللتني قامتا 

بهذه اخلطوة واالوروغواي التي ستحذو حذوهما في ٢٠١١.
  فقد صرح الرئيس البوليڤي ايفو موراليس بأنه سيرسل رسالة 
الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «تعترف بفلسطني 

دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة».
  وأضـــاف موراليس الذي كان يتحـــدث في مؤمتر صحافي في 
ايتايبو جنوب شرق پاراغواي ان بوليڤيا ستبلغ الهيئات الدولية 

بقرارها رسميا األسبوع املقبل.
  وقال ان «بوليڤيا سترسل رسالة الى رئيس فلسطني تعترف 
بها دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة». وأضاف «سنوجه االسبوع 

املقبل رسميا رسالة الى الهيئات الدولية».
  واتهم موراليس إسرائيل بارتكاب «إبادة عرقية في املنطقة»، 

مطالبا «الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها لتجنب ذلك».
  وكانت بوليڤيا قطعت عالقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل في 

يناير ٢٠٠٩ احتجاجا على الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة.
  ورحب الرئيس الفلســـطيني باالعتراف البوليڤي، معتبرا انه 
«اجناز سياسي كبير يقصر من عمر االحتالل اإلسرائيلي ويسرع 
في إقامة دولة فلسطني املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس 

الشرقية».
  الى ذلك، يودع الفلسطينيون عام ٢٠١٠ بإحباط وخيبة أمل من 
مستقبل عملية السالم مع إسرائيل سعيا إلقامة دولتهم املستقلة 
وذلك في وقت تستمر فيه الصعوبات في وضعهم الداخلي نتيجة 

اخلالف املستمر بني حركتي فتح وحماس.
  وشهد هذا العام استمرار تعثر محادثات السالم بني الفلسطينيني 
وإســـرائيل رغم أنـــه كان حمل في مطلعه مبشـــرات لهم نتيجة 
الشـــعارات التي أطلقها الرئيس األميركي بـــاراك أوباما وتعهده 

بإقامة الدولة الفلسطينية سريعا.

 أبيدجان ـ أ.ف.پ: مازال فريق لـــوران غباغبو الذي يتعرض 
لضغوط من االمم املتحـــدة واالحتاد االفريقي واالحتاد االوروبي 
والواليات املتحدة وســـواها للتنحي عن الســـلطة،  ميسك بزمام 
االمور في ساحل العاج وبات ينوي خوض «معركة» ضد انصار 
منافسه احلسن وتارا. وفيما اسفرت االزمة الناشئة عن االنتخابات 
الرئاسية في ٢٨ نوفمبر، حتى االن عن اعمال عنف دامية ومشاهد 
حرب في ابيدجان اخلميس املاضي وفي داخل البالد، توعد شارل 
بلي غودي زعيم الشبيبة املوالية لغباغبو ببدء املواجهة احلقيقية 

مع الرئيس االخر املعلن.

 إيران تعتبره «عنصريًا ومثيرًا لالشمئزاز»

 حزب هولندي متطرف يتراجع عن الدعوة 
لشن ضربة وقائية على طهران

ــة: تراجع  ــلوـ  العربي  أوس
حزب احلرية اليميني املتشدد 
في هولندا بزعامة خيرت فيلدرز 
عن موقفه الداعي لشن حرب 
على إيران، بعد أن كان قد دعا 
ــابق من األسبوع  في وقت س
املاضي لتوجيه ضربة عسكرية 
ــان نائبه  إلى طهران على لس
ــدي فيم  الهولن ــان  البرمل في 

كورتنهوفن.
  وقال النائب كورتنهوفن إن 
ــيء فهمها، وإنه  أقواله قد أس

ــن حرب على إيران،  لم يقصد دعوة هولندا لش
موضحا أن ما قصده هو أن على بالده أن تدعم 
ــرائيل والواليات  ــنها إس ضربات وقائية قد تش
املتحدة ضد املنشآت النووية اإليرانية، وأنه لم 

يدع لشن حرب عليها.
  وكان كورتنهوفن قد دعا في جلسة برملانية 
ــة وزارة اخلارجية  ــة ميزاني خصصت ملناقش
الهولندية الثالثاء املاضي لتوجيه ضربة عسكرية 
وقائية إليران «ملنعها من تدميرنا»، على حد تعبيره. 
وأضاف كورتنهوفن أن البرملان الهولندي يتعامل 
مع مخاطر اإلسالم بخفة شديدة، وأن العقوبات 
واملقاطعة االقتصادية والعقوبات الدولية لم تؤثر 
على إيران. وعلى الغرب أال ينتظر حتى تتمكن 

إيران من صنع أسلحة نووية.
ــمية على تصريحات    وفي أول ردة فعل رس
حزب احلرية، نأت احلكومة الهولندية على لسان 

وزير خارجيتها أوري بالقول: 
إن احلكومة الهولندية ال تفكر 

في قصف إيران.
  وأضاف روزنتال في جلسة 
للبرملان الهولندي أن حكومته 
تدعم العقوبات املفروضة على 
إيران واجلهود املبذولة للحوار 
مع إيران ملنعها من املضي في 

االجتاه اخلاطئ.
ــة، اتهمت  ــة ثاني   ومن جه
ــران حزب احلرية  حكومة طه
بالتحريض على شن حرب على 
إيران. وذكر بيان أصدرته السفارة اإليرانية في 
ــي «أن آراء حزب احلرية  الهاي اخلميس املاض
عنصرية ومثيرة لالشمئزاز، وأن من شأنها أن 
تلحق الضرر مبصداقية هولندا وتشوه صورتها 

في العالم.
  ونصحت السفارة اإليرانية في هولندا حزب 
احلرية باالهتمام بشؤونه والعناية مبشكلة عدد 
ــن أدينوا بتهم جنائية في املاضي  من نوابه الذي
ــض على احلرب والتصريحات  بدال من التحري

االستفزازية.
  واختتمت السفارة بيانها بالتحذير من أن إيران 
دولة مساملة ولم يحدث أن هاجمت بلدا آخر، منوهة 
ــن احلماقة أن يقدم آخرون حتى على  إلى أنه م
ــرد التفكير في مهاجمة إيران، «ألن املعتدي  مج
في هذه احلالة سيتلقى ردا يجعله يندم لألبد على 

سلوكه غير املسؤول»، حسب البيان.

 ڤيينا ـ خاص «األنباء» والوكاالت
  في تقرير ديبلوماســـي من 
ڤيينا لـ «األنباء» ان الضغوط 
األميركية على إيران، على خلفية 
ملفها النووي مرشح للتصاعد، 
كنتيجة للجولـــة األخيرة من 
املفاوضات العقيمة بني طهران 
والدول الــــ ٥ + ١ في جنيڤ، 
إضافة وأساسا، بتأثير كتاب وجه 
الى الرئيس األميركي باراك أوباما 
بتوقيع عدد من أعضاء مجلس 
الشيوخ اخلاضعني لتوجيهات 
اللوبي الصهيوني في الواليات 
املتحدة، والذي أعلنوا فيه عن 
كبير قلقهم من تطور الصناعة 

النووية في إيران.
  وكانت الدول الدائمة العضوية 
في مجلس األمن زائد أملانيا قد 
اتفقت مع إيران خالل محادثات 
جنيڤ في السادس والسابع من 
ديسمبر اجلاري على استئناف 
املباحثات في تركيا خالل يناير 

املقبل.
  ويقـــول التقرير ان اخلالف 
قائم حول رغبة إيران في التطرق 
الى مختلف املسائل ضمن سلة 
واحدة، وبينها موضوع النووي 
اإلسرائيلي، بينما ترفض الواليات 
املتحـــدة وحلفاؤها البحث في 
أي أمر قبـــل ان توقف طهران 
تخصيب اليورانيـــوم كليا أو 

جزئيا على األقل.
  ويتمسك كل طرف بطرحه، 
الطـــرف اإليراني معتد بازدياد 
مخزونه من اليورانيوم الضعيف 
التخصيب واليورانيوم املخصب 
بنسبة ٢٠٪، ومستند الى صحة 
الرئيس  شكوكه في سياســـة 
األميركي أوباما على هذا الصعيد، 
مبا نشره «ويكيليس» من وثائق، 
خصوصا بالنســـبة النفتاحه 
املزعوم على إيران، إلى جانب 

العالم اإلسالمي حل الكثير من 
املشاكل معا».

  وترتدي تصريحات صاحلي 
حول السعودية أهمية خاصة 
بعد كشف موقع ويكيليكس عن 
مذكرات ديبلوماسية أميركية 
تظهـــر هاجـــس الريـــاض من 

تهديدات طهران.
  من جهـــة اخـــرى، تعززت 
العالقات في األشـــهر االخيرة 
بني طهران وأنقرة التي أبرمت 
في مايو املاضي ومعها البرازيل 

اتفاقا مع ايران.
  وتســـتضيف تركيـــا أيضا 
اجلولـــة املقبلة من املفاوضات 
بني ايران والقوى الست الكبرى 
في اسطنبول بعد تلك التي جرت 
في جنيڤ في السادس والسابع 

من ديسمبر.
  وقد كررت تركيا دعواتها الى 
الديبلوماسية  متابعة اجلهود 
النـــووي  لتســـوية اخلـــالف 

اإليراني.
  وقال صاحلي ان «تركيا دولة 
قوية تتمتع مبوقع استراتيجي 
إيران أسسا ثقافية  وتشـــاطر 

وعقائدية».
  واضـــاف ان ايران واالحتاد 
األوروبي «سيستفيدان» اذا غير 
االحتاد األوروبي موقفه حيال 
طهران «من املواجهة الى التفاعل 

في أسرع وقت».
  وتابع: «على الرغم من عدد 
من التحركات غير العادلة التي 
أجراها االحتاد األوروبي، فإنه 
يريد عالقات يسودها االحترام 
مع ايران لعدد من األسباب من 

بينها الطاقة».
  وشـــدد صاحلي على أهمية 
حتســـني العالقات مع سورية 
والعراق واذربيجان وافغانستان 

وباكستان وروسيا والصني. 

ما أظهره للعالم من قدرة على 
استخراج اليورانيوم وتصنيع 
«الكعكة الصفراء»، ما يؤكد قرب 
النووي  الوقود  حصولها على 
الكامل، وهذا يوفر الدعم الكبير 
للنظام الذي استطاع جر األعضاء 
الدائمني في مجلس األمن ومعهم 
أملانيا الى اجللوس في مواجهة 
إيران منفردة، وهو ما يؤكد قوتها 

ومكانتها في املنطقة.
التقرير ان    باملقابل يضيف 
الدول الدائمة العضوية ومعها 
أملانيا تعتقد ان العقوبات القاسية 
التي فرضها مجلس األمن على 
إيران شديدة اإليالم بعكس ما 

تتمظهر به طهران.
  كما يبدو ان هذه الدول تراهن 
على االنتكاسات التي نتوقع ان 
تصيب البرنامج النووي اإليراني 
من جـــراء اســـتهداف العلماء 
اإليرانيني، والڤيروســـات التي 
يجري زرعها في برامج تشغيل 
معامل التخصيب، وندرة قطع 

الغيار للطاردات املركزية.
  ويشيد التقرير الديبلوماسي 
الى ان الـــدول الـ ٥ + ١ تراهن 
أيضا على املصاعب السياسية 

الداخليـــة في إيران، اســـتنادا 
الى تداعيات األزمة السياسية 
التي ترتبت على إعادة انتخاب 
الرئيس محمود احمدي جناد، 
التقرير عـــن صحيفة  ونقـــل 
الغارديان البريطانية، انه على 
أثر تلك األحداث وضع احلرس 
الثوري اإليراني خطة طوارئ 
تقضي بنقل املرشد األعلى السيد 
علي خامنئي والرئيس جناد الى 
بلد عربي غيـــر مجاور إليران 
ذكره التقرير باالسم، في حال 
فـــي طهران عن  خرج الوضع 

السيطرة.
  ويســـتنتج التقرير انه في 
ضوء محادثات جنيڤ وقبلها 
ڤيينا، حيث تنـــاول محافظو 
الوكالة الدولية للطاقة النووية، 
هذا األمر، تبني ان إيران توافق 
على إرســـال كامـــل مخزونها 
الى  اليورانيـــوم املخصب  من 
الـــى وقود  روســـيا لتحويله 
صالح لالســـتعمال الطبي في 
طهران او كوقود نووي إلنتاج 
الكهربـــاء في مفاعل بوشـــهر، 
باملقابل توافـــق الدول الغربية 
التخصيب في  على اســـتمرار 

إيران، شرط عدم زيادة الطاردات 
املركزية مع إخضاع هذه العملية 
للتحقق الدقيق من قبل الوكالة 

الدولية.
  إلى ذلك أكد رئيس البرنامج 
أكبر  النـــووي اإليراني علـــي 
صاحلي بعيد توليه امس رسميا 
مهامه على رأس وزارة اخلارجية، 
ان أولويتـــه الكبرى تكمن في 
تعزيز العالقات مع السعودية 
وتركيا. وعـــني صاحلي وزيرا 
للخارجية بالوكالة خلفا ملنوچهر 
متكي الذي أقاله الرئيس محمود 

احمدي جناد في ١٣ ديسمبر.
  وصرح صاحلـــي (٦١ عاما) 
الذي يدير برنامج ايران النووي 
بعيد توليه منصبه، ان «كبرى 
أولويـــات ايران ديبلوماســـيا 
ينبغـــي ان تكـــون اجليـــران 
والعالم اإلسالمي. في هذا اإلطار 
للسعودية وتركيا مكانة خاصة»، 
حســـبما نقلت وكالـــة االنباء 

االيرانية (مهر).
  وتابع صاحلي ان «السعودية 
تستحق اقامة عالقات سياسية 
مميزة مع ايران. ايران والسعودية 
ميكنهما كدولتـــني فاعلتني في 

 الشهرستاني يحتفظ بالنفط في الحكومة الجديدة 

 المالكي يقّدم التشكيلة الوزارية غدًا
  والبرلمان يرفع «االجتثاث» عن ٣ من قياديي العراقية

 بغداد ـ وكاالت: قدم رئيس 
العراقي املكلف نوري  الوزراء 
املالكي طلبا الى مجلس النواب 
للســــماح له بعرض تشــــكيل 
احلكومة املقترحة للتصويت 

عليها غدا االثنني.
الدولة لشؤون    وذكر وزير 
احملافظات املنتهية واليته صفاء 
الديــــن الصافي فــــي تصريح 
للصحافيــــني ان املالكي انتهى 
من اختيار التشكيلة احلكومية 
وســــيتم طرحها على اعضاء 
املدة  النواب ضمــــن  مجلــــس 
الدستورية التي تبلغ شهرا منذ 

تكليفه بتشكيل احلكومة.
  ومن املرجح ان يتولى املالكي 
وكالة حقائب الوزارات األمنية 
حلــــني التوصل الــــى توافقات 
السياسية  الكتل  بشــــأنها بني 

الكبرى.
سلســــلة  املالكــــي    ورأس 
البرملانية  القوى  مباحثات مع 
الكبرى داخــــل مجلس النواب 
لتوزيع املناصب الوزارية وفق 
النقاط حيث حظيت كل  نظام 

قائمة بعدد وزارات مواز لعدد 
مقاعدها داخل البرملان وستضم 
حكومة الشراكة الوطنية وزراء 
مــــن أربع كتل رئيســــية متثل 
الشيعة والسنة واالكراد، وتأتي 
قبل عام من االنســــحاب التام 

للقوات االميركية من العراق.
  وقال مسؤولون بارزون في 
ائتالف املالكي إن وزير النفط 
العراقي حســــني الشهرستاني 
سيحتفظ مبنصبه كوزير للنفط 

في حكومة املالكي اجلديدة.
  وقال عبدالهادي احلســــاني 
املســــؤول بحزب الدعوة الذي 
ينتمي له املالكي ونائب رئيس 
جلنة النفــــط والغاز بالبرملان 
إن وزير النفط الشهرســــتاني 

سيحتفظ مبنصبه.
  وأكــــد مصــــدر قريــــب من 
الشهرســــتاني احتفاظ وزير 
الطاقة  اتفاقات  النفط مهندس 
التي ميكن أن تدفع  الرئيسية 
العراق إلى طليعة القوى النفطية 
العاملية مبنصبه بدال من تولي 
منصب نائــــب رئيس الوزراء 

املسؤول عن شؤون الطاقة.
  في شأن آخر صدق مجلس 
النواب العراقي في جلسة عادية 
عقدها امس على رفع إجراءات 
هيئة املساءلة «االجتثاث» بحق ٣ 

من قياديي القائمة العراقية.
  ومت التصديق على قرار رفع 
«االجتثاث» عن كل من صالح 
املطلك وجمال الكربولي وظافر 
العاني املرشحني لتولي حقائب 
في احلكومــــة العراقية املقبلة 
برئاسة رئيس الوزراء املكلف 
نوري املالكي.. الى ذلك، كشف 
عضو في قائمة «العراقية» التي 
يتزعمها رئيس الوزراء األسبق 
اياد عالوي، عن أن األخير حسم 
اخلــــالف بني قائمتــــه والتيار 
الوطني املستقل الذي قرر في 
وقت سابق تشكيل كتلة سياسية 
داخل القائمة املكونة من عشرة 
أعضاء نتيجة اخلالفات بشأن 
آلية توزيع املناصب الوزارية.

  وقال العضــــو ـ الذي طلب 
عدم الكشــــف عن اسمه لوكالة 
كردســــتان لألنباء (آكانيوز) ـ 

إن «رئيس القائمة العراقية أياد 
عالوي اتفق مع التيار الوطني 
املســــتقل على منحــــه وزارة 
الزراعة وإحدى وزارات الدولة 

في التشكيلة احلكومية».
  وأوضح العضو أن «عالقة 
التيار الوطني املســــتقل عادت 
إلى سابقها مع مكونات القائمة 
بعد إنهاء اخلالف بشأن توزيع 

املناصب الوزارية».
  على صعيد آخر، دعا رجل 
الدين الشــــيعي الشاب مقتدى 
الصدر أبناء الشعب العراقي الى 
عدم العمل في شركة بريطانية 
غيــــر حكومية تعمل في مجال 
التنقيــــب عن اآلبــــار النفطية 
بحقول شركة ميسان في مدينة 

العمارة.
  وقال الصدر: «توجد شركة 
بريطانية، غيــــر حكومية، في 
مدينة العمارة تعمل في مجال 
النفطية  اآلبــــار  التنقيب على 
وحفرها ومت قبولنا في الشركة 
كعمال وموظفني حاليا، كل ذلك 

ممنوع». 






















































 












































 عواصم ـ وكاالت: مازالت أسرار الدول 
والرؤساء واجليوش تتكشف حول العالم 
التي ينشــــرها موقع  التســــريبات  بفعل 
ويكيليكس والتي جاء آخرها حسبما أفادت 
مذكرة ديبلوماســــية سرية أميركية امس 
بان الرئيس السوداني عمر البشير اختلس 
مبلغا يصل الى ٩ مليارات دوالر من عائدات 
بالده النفطية وان هذه األموال أودعت في 
مصارف بريطانية، األمر الذي نفاه مسؤول 

في حزب البشير.
  ونقلت املذكرة هذه املعلومات عن مدعي 
عام احملكمة اجلنائية الدولية لويس مورينو 
اوكامبو. ورأى املدعي بحسب ما نقلت عنه 
املذكرة ان الرئيس السوداني اختلس مبالغ 
قد تصل قيمتها الى ٩ مليارات دوالر، مشيرا 
الى ان الكشف عن هذه املمارسات «قد يقلب 
الرأي العام السوداني ضده». وقال ان ذلك 
«ميكن ان يغير نظرة الرأي العام إليه كقائد 

ليصبح لصا».
  وفي اخلرطوم، نفى مسؤول كبير في 
حزب املؤمتر الوطني بزعامة البشير هذه 

املعلومات.
  وقال ربيــــع عبدالعاطي «هذا هو نوع 
األكاذيب التي يدلي بها أوكامبو ال يتوافر 
له اي دليل على ذلك واستطيع ان أؤكد لكم 
ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا ال في 

الداخل او اخلارج».
  من جانبه، أكد اجليش األميركي امس 
األول ان برادلي مانينغ اجلندي الشاب الذي 
يشتبه بأنه ســــرب لويكيليكس الوثائق 
الديبلوماسية السرية االميركية التي باشر 
املوقع بنشــــرها، محتجز في ظل اجراءات 
أمنية قصوى لكنه يلقى معاملة جيدة، منددا 

باالتهامات الواردة بشأن ظروف اعتقاله.
  وقال اللفتنانت براين فيليارد املتحدث 
باسم السجن العسكري في قاعدة كوانتيكو 

بوالية فيرجينيا (شرق) لفرانس برس ان 
اجلندي البالغ من العمر ٢٣ عاما محتجز في 
هذا السجن في ظل إجراءات أمنية قصوى 
الن السلطات تعتقد انه يشكل خطرا على 

األمن القومي.
  واضاف «انه ال يعامل بشكل مختلف عن 
اي معتقل تفرض عليه االجراءات االمنية 

القصوى».
  الى ذلــــك، اعتبــــرت الكثير مــــن آراء 
املتخصصني املهتمني بالشؤون اإلسرائيلية 
أن عدم ظهور الكثير من املعلومات التي تدمر 
إســــرائيل في البرقيات التي نشرها موقع 
«ويكيليكس» أنها تعد مبثابة الوقود الذي 
يؤجج نظريات املؤامرة املعروفة سلفا عن 
إسرائيل. ووفقا ملا ذكره جوردون دوف احملرر 
مبوقع «فيترانس توديي»ـ  املعادى للحرب 
ـ الذي لطاملا أعلن عما يعتقده بشأن نفوذ 
إسرائيل السري بجميع أحداث العالم فإن 

اإلجابة عن السؤال اخلاص عما إذا كان هناك 
بالفعل دور قذر من جانب إسرائيل بشأن 
دورها بالنسبة لنشر برقيات «ويكليكس» 

ستكشف عنه األيام.
  وقال دوفـ  في تصريحات أدلى بها إلى 
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ظهرت على 
موقعها اإللكتروني امــــس األول ـ ان تلك 
الشكوك ستظل كدليل يتسم باحلساسية 
بشــــأن مــــا إذا كان من الواضــــح أن هناك 
ارتباطا بني «ويكيليكس» وإحدى الوكاالت 
االســــتخباراتية الذي يعد أحد اإلجراءات 
التي اعتادت عليها إســــرائيل فيما يخص 
عالقاتها العامة. ويتكهن املوقع املذكور بأن 
هناك اتفاقا ســــريا بني أساجن و«املوساد» 
اإلسرائيلي يتردد أنه مت إبرامه في جنيڤ 
تضمن وعدا من جانب اســــاجن بعدم نشر 
أي وثيقة ميكن أن تضر باألمن اإلسرائيلي 

أو مصاحلها الديبلوماسية. 

 «ويكليكس»: البشير اختلس ٩ مليارات دوالر.. والسودان ينفي

 اتفاق سري بين أسانج والموساد لتجاهل إسرائيل من التسريبات 

 خيرت فيلدرز 

جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

جمل�س الإدارة

�إعــــــالن
تعلن جمعية �ضاحية عبداهلل املبارك التعاونية عن رغبتها يف:

التعاقد مع اإحدى ال�صركات املتخ�ص�صة يف اأعمال النظافة واملناولة
فعلىال�ضركات وامل�ؤ�ض�ضات من ذوي االخت�ضا�ص واخلربة يف هذا املجال مراجعة اإدارة اجلمعية ال�ضتالم كرا�ضة 

ال�ض�������روط نظري مبلغ وقدره )30( د.ك والتقدم بعرو�ضهم يف اأظرف مغلقة خالل م�اعيد العمل الر�ضمية 

اعتبارًا من ي�م )االأحد( امل�افق 2010/12/19 وحتى نهاية دوام ي�م )االأحد( امل�افق 2010/12/26.

وذلك وفقا لل�صروط التالية :

1- اأن تك��������ن ال�ضرك�������ة اأو امل�ؤ�ض�ض�������ة م�������ن ذوي االخت�ضا�ص ومرخ��������ص لها يف ذلك وفق�������ا للقان�ن مع تقدمي 

امل�ضتندات الدالة على ذلك.

2- اأن تك�ن ال�ضركة اأو امل�ؤ�ض�ضة لها �ضابقة اأعمال يف جمال النظافة واملناولة مع تقدمي امل�ضتندات الدالة على ذلك.

3- اأن تك�ن ال�ضركة اأو امل�ؤ�ض�ضة م�ضجلة لدى بلدية الك�يت مع تقدمي امل�ضتندات الدالة على ذلك.

4- اأن تك�ن العمالة على اإقامة ال�ضركة ومت�اجدة حاليًا.

5- �ضيتم اختيار ال�ضركة املتقدمة وفقا مل�ا�ضفات كرا�ضة ال�ضروط.

6- يك�ن ال�ضعر املقدم من ال�ضركة معيارًا اأ�ضا�ضيًا لالختيار.

ملحوظ��ة : تقدم الطلبات مرفقًا بها �ض�رة من الرتخي�ص التج�������اري واعتماد الت�قيع و�ضابقة االأعمال، علما 

باأنه لن يعتد باأي طلبات تقدم قبل اأو بعد التاريخ املحدد.


