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 نيودلهي ـ د.ب.أ: قال رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهان سينغ امس إنه على استعداد ملواجهة 
جلنة حتقيق بشأن فضيحة مبليارات الدوالرات 
بقطاع االتصاالت، إذ تعهد بأال يحمي مسؤولني 
تثبت إدانتهم في فضائـــح مالية هزت حكومته 
في األشهر القليلة املاضية. وتأثرت سمعة حزبه 
(املؤمتر الوطني) بشأن فضيحة ترخيص شبكة 

للهاتف احملمول تسببت في خسارة احلكومة ما 
يصل إلى ٤٠ مليار دوالر ووصفتها وسائل إعالمية 
بأنها أكبر حالة فساد على اإلطالق في البالد، والتي 
أدت إلى استقالة وزير االتصاالت السابق اندميوثو 
راجا في الشهر املاضي بسبب اتهامات بالفساد. 
كما يواجه االئتالف احلاكم بزعامة حزب املؤمتر 
معارضة متزايدة بشأن مزاعم بالفساد في تنظيم 

دورة ألعاب الكومنولث في نيودلهي خالل أكتوبر 
املاضي. وقال ســـينغ أمام مؤمتر حلزب املؤمتر 
الوطنى في العاصمة نيودلهي إنني «أريد أن أعلن 
بشـــكل واضح أنه ليس لدي شئ كي أخفيه عن 
العامة على اإلطالق»، مضيفا أنه كتب إلى رئيس 
جلنة احملاســـبات العامة بالبرملان بأنه سيكون 

«سعيدا» إذا قامت اللجنة باستجوابه. 

 رئيس وزراء الهند يعرض استجوابه في فضيحة بقطاع االتصاالت

 عواصــــمـ  وكاالت: يصفــــه أصدقاؤه وأنصاره 
بـ «الوالد»، أما منتقدو الرئيس البيالروسي ألكسندر 
لوكاشينكو فيعتبرونه «آخر ديكتاتور في أوروبا»، 
خاصة بعد فوزه بوالية رئاسية رابعة بينما وصفته 
احدى قنوات التلفزيون الروســــي الرســــمي بأنه 

سايكوبائي ويعاني من اضطرابات نفسية.
  وقد نال الرئيس الســــلطوي لهذه اجلمهورية 
السوفييتية السابقة الذي يحكم البالد منذ ١٦ عاما 
حوالي ٨٠٪ من االصوات في الدورة االولى لالنتخابات 
كما اعلنت اللجنة االنتخابية التي اشارت ايضا الى 

تنظيم حفل التنصيب قبل ١٩ فبراير.
  رغم اعالن الفوز، اعتقلت شــــرطة بيالروسيا 
سبعة من مرشحي املعارضة التسعة لالنتخابات 
الرئاسية اول من امس اثناء تفريقها التظاهرة الكبرى 
التي ضمت آالف االشــــخاص لالحتجاج على اعادة 
انتخاب لوكاشــــينكو، كما افادت مصادر مقربة من 
املرشــــحني لوكالة «فرانس برس». وقالت املصادر 
نفسها ان املرشحني ياروسالف رومانتشوك وفيكتور 
تيريشتشنكو فقط لم يتم توقيفهما اثر اعادة انتخاب 
لوكاشينكو، بينما مت توقيف كل من اندريه سانيكوڤ 
وفالدميير نيكلياييڤ ونيكوالي ســــتاتكيڤيتش 
وريغور كاستوسيف وفيتالي رمياشيڤسكي واليس 
ميخاليڤيتيش ودمييتري اوس، كما افاد املقربون 
منهم. واضافت املصادر نفســــها ان الشرطة قامت 

ايضا مبداهمات ليل اول من امس 
شملت احزاب وعناصر املعارضة 

في مينسك.
الســــفارة    من جهتهــــا، قالت 
االميركيــــة في بيان ان «الواليات 
املتحدة تدين بشدة كل اعمال العنف 
التي وقعت في نهار االنتخابات في 
بيالروسيا». واضاف البيان «نحن 
ازاء االستخدام  قلقون خصوصا 
املفرط للقوة من قبل السلطات مبا 
يشمل ضرب واعتقال عدة مرشحني 
رئاسيني والعنف ضد الصحافيني 

وناشطي املجتمع املدني». وتابع البيان ان الواليات 
املتحدة قلقة بشكل خاص ازاء قيام مجهولني باقتياد 
مرشح املعارضة لالنتخابات فالدميير نيكلياييڤ 
بالقوة من مستشــــفى في مينسك حيث كان يعالج 
اثر اصابته بجراح، وقال «ندعو الى عودته ســــاملا 
في اسرع وقت». بدوره، دان وزير اخلارجية االملاني 
غيدو فيسترفيلي بشدة أمس اعتقال معارضني في 

ختام االنتخابات الرئاسية في بيالروسيا.
  وقال فــــي بيان «من غير املقبــــول ان يتعرض 
مرشحون من املعارضة ومناصروهم الذين يريدون 
استخدام حريتهم في الرأي للضرب او االعتقال». 
وبإعالن الفوز يحكم لوكاشينكو قبضته احلديدية 

منذ ١٦ عاما ويناور بني روســــيا 
والغرب حيث يوصف باملستبد او 
بـ «آخر ديكتاتور في اوروبا». وفي 
بيالروسيا يحظى لوكاشينكو (٥٦ 
عاما) بشعبية لدى قسم كبير من 
مواطنيه الذين يستميلهم حفاظه 
على بعض االرث السوفييتي مع 
اقتصاد موجه وتغطية اجتماعية 
نسبية. وفي الغرب يعتبر الكثير 
من املراقبني واملدافعني عن حقوق 
االنسان لوكاشينكو قائدا مستبدا 
ومتسلطا، وكثيرا ما تصفه وسائل 
االعالم بـ «آخر ديكتاتور في اوروبا» في استعادة 
لعبارة كان اطلقها عليه الرئيس االميركي السابق 
جورج بوش االبن. ويتقلب لوكاشــــينكو بحسب 
الظروف فهو تارة يحمل على االحتاد االوروبي الذي 
اتهمه في نهاية نوفمبر بوضع بالده «باستمرار حتت 
الضغط»، وطورا ينتقد روسيا حليفته التقليدية 
واملورد املهــــم للمحروقات، التــــي اتهمها بتمويل 
معارضيه. وال يكاد هذا املدير السابق ملزرعة تابعة 
للدولة يتحمل النقد، وال يتوانى عن اطالق نعت «اعداء 
الشعب» على معارضيه الذين ينددون بتسلط النظام 
حيث تنتهك حرية الصحافة ويضطهد الناشطون 
السياسيون. وقد قال بعد ان ادلى بصوته في مينسك 

ان مرشحي املعارضة «ليسوا مستعدين ببساطة 
لالنتخابات» رافضا اي دعاوى بتزوير االقتراع. وبدأ 
جنم لوكاشينكو، املولود الم مزارعة واب مجهول 
في ١٩٥٤ في كوبيس (شرق)، يصعد في ١٩٩٠ حني 
انتخب عضوا في الســــوفييت االعلى لبيالروسيا. 

وبعد عام نالت بيالروسيا استقاللها.
  وقاد بعد ثالث ســــنوات جلنــــة برملانية نددت 
بفساد السلطة الذي شكل احملور الرئيسي حلملته 
االنتخابية الناجحة في ١٩٩٤ التي فاز على اثرها في 

اول انتخابات رئاسية في بيالروسيا املستقلة.
  وســــريعا ما اتخذ اجراءات الستقرار االقتصاد 

وبدأ يحتكر شيئا فشيئا جميع السلطات.
  وفي عام ١٩٩٦ حل البرملان واستبدله مبجلس 

جديد مكون من ١١٠ اعضاء مقربني منه.
  لكن املفارقة، ان مراقبي رابطة «كومنولث الدول 
املستقلة» (سي.آي.اس) ومنظمة األمن والتعاون 
في أوروبا اعتبروا االنتخابات الرئاسية التي جرت 

أمس األول شفافة ودميوقراطية.
  ونقلت وكالة أنباء «نوفوســــتي» الروسية عن 
رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول املســــتقلة 
ســــيرغي ليبيديڤ قوله للصحافيني في مينســــك 
«نعتقد أن هذه االنتخابات كانت شــــفافة وتالقت 
مع كل مستلزمات التشــــريع االنتخابي واملعايير 

الدميوقراطية السائدة». 
 مرشح املعارضة أندريه سانيكوڤ ملقى على األرض لتعرضه لإلصابة خالل االحتجاجات 
أول من أمس       (أ.ف.پ)

 

 ألكسندر لوكاشينكو 

 لجنة بالبرلمان اإليراني تقر 
  قطع العالقات مع بريطانيا

 كتلة األحرار و«العراقية» ترفضان 
  تولي المالكي وزارتي الدفاع والداخلية

لصحيفة «الباييس» االسبانية 
«بحسب نائب الرئيس االميركي، 
الواليات املتحدة تعتبر  حقيقة 
االرهابـ  حسب تعريف االرهاب 
العنف الهداف  ـ هو اســـتخدام 
سياسية. ادارة بايدن التزال تهاجم 
منظمتنا والصحافة مع هدف عنيف 
او سياســـي، من هم االرهابيون 
اذن؟». الى ذلك، كشفت برقيات 
ديبلوماسية أميركية سربها موقع 
ويكيليكس أن ديبلوماسيا مصريا 
قال إن بالده رفضت عرضا لشراء 
أسلحة نووية من السوق السوداء، 
وأن هذا كان بعد انهيار االحتاد 
الســـوفييتي. ووفقـــا ملا ذكرته 
صحيفة «الغارديان» البريطانية 
امس فإن الرئيس املصري محمد 

حســـني مبارك رفـــض العرض 
الذي كان يتضمن شراء أسلحة 
نووية ومواد وخبرة من السوق 
السوداء. وأضافت الصحيفة أنه 
رغم أن مبارك رفض العرض، إال أن 
احلادث يثير تساؤالت حول حجم 
املبيعات النووية من جانب دول 
أو جماعات أخرى إبان الفوضى 
التي شهدتها روسيا واجلمهوريات 
الســـوفييتية السابقة في مطلع 

التسعينيات.
البرقيـــة األميركية،    ونقلت 
التي حتمل تاريخ مايو من العام 
املاضي، حديثـــا دار بني مندوب 
مصر فـــي األمم املتحـــدة ماجد 
عبدالعزيز وروز جومتويلر كبيرة 
املفاوضني األميركيني لشؤون احلد 

من األسلحة النووية. ومتت إثارة 
املوضوع خالل مشاورات حول 
إقامة منطقة خالية من األسلحة 
النووية في الشرق األوسط، وهو 
األمر الذي يشكل أولوية للسياسة 
اخلارجية للقاهرة. ويقول نص 
البرقية « وفي محاولة واضحة 
لتصوير مصـــر على أنها عضو 
مســـؤول في املجتمـــع الدولي، 
زعم عبدالعزيز أن مصر حصلت 
على عروض الســـتقبال علماء 
متخصصني فـــي املجال النووي 
ومواد حتى أســـلحة بعد انهيار 
االحتاد الســـوفييتي، لكن مصر 
رفضت كل هذه العروض». ورفض 
عبدالعزيز التعليق للصحيفة على 
هذه البرقيـــة، كما أن البرقية ال 

 عواصم ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ ـ يو.بي.آي: 
وضع نائـــب الرئيس االميركي 
جو بايدن حـــدا للتكهنات حول 
الواليات املتحدة للقبض  سعي 
على جوليان اســـاجن مؤســـس 
موقع ويكيليكس واعلن أن وزارة 
العدل االميركية تستطلع السبل 
القانونية ملالحقته، واصفا اياه بأنه 
التكنولوجيا  «إرهابي يستخدم 
احلديثة». وقال بايدن بحســـب 
نص مقابلة بثتها اول من امس 
شبكة «ان.بي.سي»: «نحن ننظر 
في هذا االمر ووزارة العدل تعمل 
على هذه املسألة». واعتبر نائب 
الرئيـــس االميركي انـــه اذا كان 
اساجن «تآمر مع عسكري اميركي 
لوضع يدها علـــى هذه الوثائق 
الســـرية فاالمر مختلف بشكل 
كبير عن صحافي نسلمه إياها». 
لكن القانـــون األميركي ملكافحة 
التجسس الذي يعود للعام ١٩١٧ 
غير مكيف ملعاجلة مثل هذا النوع 
من القضايا ألنه يجب اثبات ان 
موقع ويكيليكس الذي كشف آالف 
البرقيات الديبلوماسية األميركية 

ليس وسيلة اعالم تقليدية.
  ويعمل املدعون في وزارة العدل 
االميركية على اساس قانوني آخر، 
حيث يسعون الى جمع ادلة على 
ان ويكيليكس «تآمر» بحســـب 
كلمات نائـــب الرئيس االميركي 
عبر تشجيع او مساعدة العسكري 
الذي  االميركي برادلـــي مانينغ 
يشتبه في انه نقل آالف الوثائق 

الى املوقع.
  وقال بايـــدن «هذا الرجل قام 
بأمور اســـاءت وعرضت للخطر 
ارواح ومهن مئات االشـــخاص 
في العالـــم. لقد جعل تســـيير 
اعمالنا اكثر تعقيدا مع حلفائنا 
واصدقائنا»، واصفا اساجن بأنه 
التكنولوجيا  «ارهابي يستخدم 
احلديثة». في املقابل، رد أساجن 
على بايدن وقال مجيبا عن سؤال 

توضح اجلهة املقدمة للعرض، إال 
أن هناك ما يشير إلى أن مصدر 
العرض كان ضباطا سابقني وعلماء 
نوويني وجدوا أنفسهم فجأة قد 
خسروا االمتيازات ومصدر الدخل. 
تســـريب نووي آخر، كشف أن 
مسؤوال بارزا في احلكومة اليمنية 
حذر ديبلوماسيني أميركيني من 
أن ضعف االجراءات األمنية حول 
املخزن الرئيسي للمواد املشعة في 
بالده ميكن أن يسهل سقوطها في 
أيدي االرهابيني. وقالت صحيفة 
«الغارديان» الصادرة أمس نقال 
عن برقية ديبلوماسية للسفارة 
االميركية في صنعـــاء بتاريخ 
التاســـع من ينايـــر املاضي «إن 
املسؤول اليمني ابلغ االميركيني 
بأن احلارس الوحيد الذي يتولى 
حماية الهيئـــة الوطنية للطاقة 
الذرية في اليمن جرى ســـحبه 
من مهمته وأن كاميـــرا املراقبة 
األمنية الوحيـــدة املوجودة في 
املوقع تعطلت قبل ذلك بســـتة 
أشـــهر ولم يتم اصالحها وحذر 
من أن مسافة قصيرة تفصل اآلن 
بني األشرار وبني املواد النووية 
في اليمن». واضافت الصحيفة أن 
البرقية ارسلها السفير االميركي 
ستيفن سيتشي في صنعاء إلى 
وكالـــة االســـتخبارات املركزية 
(سي.آي.إيه) ومكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي (إف.بي.آي) ووزارة 
األمن الداخلي ووزيرة اخلارجية 
في واشنطن ودوائر اميركية أخرى 
في اعقاب محاولة تفجير طائرة في 
يوم عيد امليالد املاضي. وجاء في 
الوثيقة «أن املسؤول اليمني القلق 
ناشد الواليات املتحدة املساعدة 
في اقنـــاع حكومته بنقل جميع 
املواد املشـــعة من اليمن إلى أن 
يتم حمايتهـــا بصورة أفضل أو 
حتسني التدابير األمنية حول مقر 
الهيئة الوطنية للطاقة الذرية على 

الفور». 

 طهران ـ رويترز: بعد يوم واحد من دعوة الرئيس 
محمود أحمدي جناد إلى التعاون مع القوى الكبرى، 
أيدت جلنة االمن القومي والسياسة اخلارجية بالبرملان 
االيراني امس قطع العالقات الديبلوماسية مع بريطانيا، 
وذلك في أعقاب انتقاد السفير البريطاني في طهران 

لسجل ايران في مجال حقوق االنسان.
  ونقلت وكالة «فارس» شـــبه الرسمية لالنباء عن 
النائب محمد كرمـــي راد قوله «بعد تصويت أعضاء 
اللجنة تقرر قطع العالقات الديبلوماسية مع بريطانيا 

بشكل كامل».
  وإذا اعتمد البرملان القرار فسيمثل ذلك ضغطا على 
احلكومة لتخفيض مستوى العالقات مع بريطانيا في 
وقت دعا فيه وزير اخلارجيـــة اجلديد إلى «التفاعل 

ايجابيا» مع االحتاد االوروبي.
  ورئيس مجلس الشـــورى علي الريجاني منافس 
ألحمدي جناد منذ خســـر أمامه انتخابات الرئاســـة 
عام ٢٠٠٥ وأجج تغييـــر وزير اخلارجية التوتر بني 

الرجلني.
  واســـتدعت وزارة اخلارجيـــة االيرانية الســـفير 
البريطانـــي لدى طهران ســـاميون جاس يوم االثنني 
املاضي لالحتجاج على انتقاداته لسجل حقوق االنسان 

في ايران في مقال على موقع السفارة االلكتروني.

  وهّون جاس من شأن انتقادات أعضاء البرملان قائال 
في تعليق في موقع «تويتـــر»: «النواب يزعمون أن 
تصريحاتي في اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ساءتهم، 
لكن القادة االيرانيني يســـيئون لدول اخرى من بينها 

بريطانيا طول الوقت».
  وصارت السياسة اخلارجية التي يصوغها املجلس 
األعلى لالمن القومي، وفقا لوجهات نظر الزعيم االعلى 
آية اهللا علي خامنئي، ساحة معركة في الصراع على 
السلطة بني أحمدي جناد والبرملان الذي يشعر بالقلق 
بشأن ما يعتبره جتميعا لكثير من السلطات في يدي 
الرئيس. وكانت أحـــدث عالمة على ذلك قيام أحمدي 
جنـــاد بإقالة وزير اخلارجية منوچهر متكي بشـــكل 

مفاجئ يوم االثنني وهو في زيارة ألفريقيا.
  الى ذلك، اعلن مسؤول قضائي لوكالة االنباء االيرانية 
الرسمية ان ١١ عضوا من املتهمني باالنتماء الى جماعة جند 
اهللا السنية التي تبنت الهجوم االنتحاري االربعاء في 

جنوب شرق ايران، اعدموا صباح أمس في زاهدان.
  وقال ابراهيم حميدي رئيس الســـلطة القضائية 
في سيستان بلوشســـتان «هذا الصباح مت في سجن 
زاهدان اعدام ١١ عنصرا من املجموعة االرهابية، شاركوا 
في حوادث ارهابية في احملافظة ومواجهات مع قوات 

االمن وقتلوا ابرياء». 

 بغدادـ  وكاالت: وسط تضارب املعلومات 
حول موعد جلسة البرملان العراقي اخلاصة 
بتقدمي التشـــكيلة احلكومـــة اجلديدة غير 
املكتملة أصال، والتي تأجلت من صباح أمس 
بسبب اخلالفات السياسية، أكد مصدر في 
كتلة األحرار ان كتلته والقائمة العراقية اتفقتا 

على رفض تقدمي التشكيلة احلكومية.
  وأشار املصدر ـ في تصريح له أمس ـ إن 
كتلته املنضوية في التحالف الوطني توافقت 
مع القائمة العراقية على عدم تقدمي التشكيلة 
احلكوميـــة الى رئيس الوزراء دون حســـم 
جميع املناصب الوزارية وتسمية الشخصيات 
التي ستشغلها باإلضافة الى رفضهم تولي 
رئيس الوزراء املكلـــف نوري املالكي ادارة 
وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة حلني تسمية 

مرشحي الوزارتني املذكورتني.
  بدورهـــم، قال أعضاء في مجلس النواب 
العراقي إن اخلالفات السياسية واملفاوضات 
التي استمرت حتى اللحظات األخيرة أرجأت 
اإلعالن الرسمي عن تشكيل احلكومة العراقية 

اجلديدة صباح أمس 

  وفيما كان مـــن املتوقع أن يعلن رئيس 
الوزراء املكلف نـــوري املالكي عن عدد من 
أسماء الوزراء اجلدد أمام البرملان أمس أعلن 
رئيس البرملان أسامة النجيفي للصحافيني 
ان البرملان لن يعقد اجللسة إلقرار احلكومة 

اجلديدة.
  وآخر موعد إلقرار احلكومة اجلديدة هو 
نهاية األسبوع وتبرز اخلالفات التي ظهرت 
حتى اللحظة األخيرة واملناورات االنقسامات 
العرقية والطائفية التي تهيمن على البالد.

  وكانت مصادر قد توقعت أن تبقي حكومة 
املالكي على وزير النفط حسني الشهرستاني 
الشيعي مهندس اخلطط الطموحة لتحويل 
العراق إلى واحد من الدول الرئيسية إلنتاج 
النفط وكذلك وزير اخلارجية هوشيار زيباري 

الكردي.
  وينظر لشهرستاني على أنه عضو حيوي 
في احلكومة اجلديدة ومتثل إعادة تعيينه 
أهمية لطمأنة املســـتثمرين على أن العراق 
سيلتزم بصفقات لتطوير االحتياطي الهائل 

املوجود لديه. 

 «القاعدة» صامدة في أرض التجنيد العربية الخصبة خالفات سياسية وراء تأخير إعالن تشكيلة المالكي المجتزأة إعدام ١١ متهمًا باالنتماء إلى «جند اهللا» السنية
 صنعــــاء ـ القاهرة ـ د.ب.أ: فوجئ العالم مرة أخرى هذا العام بأن 
طردين مفخخني كانا موجهني إلى الواليات املتحدة مت إرســــالهما من 
اليمــــن. وعلى الرغم من أن املتفجرات مت اعتراضها قبل أن تصل إلى 
أهدافها املنشــــودة، إال أن احلادث الذي وقع في أكتوبر سلط الضوء 
على عجز جهود مكافحة اإلرهاب العاملية في منع جماعات مثل تنظيم 
القاعدة من التخطيط لشن هجمات جديدة. وذكر مسؤولون أميركيون 
بارزون أن فرع التنظيم، خارج منطقة أفغانستان وباكستان، األكثر 
نشــــاطا يتركز في شــــبه اجلزيرة العربية، حيث يعرف هناك باسم 
«تنظيم القاعدة في شــــبه اجلزيرة العربية». وقال زعيم تنظيم القاعدة في شبه 
اجلزيرة، قاسم الرميي وكنيته «أبوهريرة الصنعاني»، في رسالة نشرت في الشهر 
نفسه الذي أرسلت فيه الطرود، إن «املجاهدين» عازمون على حتقيق أهدافهم وإقامة 
«شــــرع اهللا في جزيرة اإلسالم». وقال الرميي إن التنظيم لديه عدد كبير جدا من 
املتطوعني لدرجة أنه يجد نفسه عاجزا عن استيعابهم جميعا، مضيفا أن التنظيم 
حشد «جيشا جديدا» ميتلك أسلحة متطورة. ويقول احمللل السياسي اليمني عبد 
السالم محمد، من مركز أبعاد للدراسات واألبحاث، ان ثلثي أنصار تنظيم القاعدة 
في شــــبه اجلزيرة العربية من اليمنيني والثلث الباقي من الســــعودية. وينشط 
التنظيم بصورة خاصة في اليمن نظرا النتشار عدد كبير من املناطق الفقيرة في 
البالد، والتي تعد أرضا خصبــــة لتجنيد متطوعني. وقال محمد إن «احدى أدوات 
القاعدة األكثر قوة هي استغالل الفقر واحملتاجني، ومن البديهي أنه في حال استمرار 

معدالت الفقر كما هي فستظل القاعدة في اليمن».
  ووفقا لبرنامج األغذية العاملي فإن معدالت البطالة املرتفعة وانخفاض مستويات 
التعليم في البالد «تركت ماليني األشــــخاص محاصرين بني اجلوع املضني والفقر 
املدقع». بيــــد أن األمر ال يخلو من وجود أعداء محليني لتنظيم القاعدة في اليمن، 
فهناك على ســــبيل املثال الداعية املصري املعروف عمرو خالد، والذي يساهم في 

قيادة مشروع «الوسطية».
  ويهدف املشروع الى تدريب ما يصل إلى خمسة آالف شاب ميني للمساهمة في 
مكافحة التطرف من خالل مواقع اإلنترنت التي توفر وجهة نظر إسالمية مغايرة من 
خالل نشر فكر الدعاة املعتدلني. وال يعرف بعد إذا ما كان بوسع هذا األمر التأثير 

على العقول إلبعادها عن تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية. 

 «ويكيليكس»: مبارك رفض عرضاً لشراء أسلحة نووية من السوق السوداء  
 مسؤول يمني حذّر من وقوع مخزون بالده اإلشعاعي بيد اإلرهابيين.. وبايدن يؤكد سعي واشنطن لمالحقة أسانج إرهابي التكنولوجيا العالمية 

 مؤسس «ويكيليكس» يوقع في دفتر احلضور اليومي في مركز شرطة بيكيلز في سوفولك باجنلترا                    (رويترز)   

ــب العام املصري  ــي.آي: أمر النائ ــرة ـ يو.ب  القاه
ــني بينهم  ــة متهم ــة ثالث ــود بإحال ــد محم عبداملجي
ــى احملاكمة  ــان ومصري معتقل ال ــرائيليان هارب اس
ــة العليا طوارئ بتهم  ــة امام محكمة امن الدول العاجل
ــرائيل واالضرار مبصالح مصر  التخابر ملصلحة اس

القومية. 
ــب النائب العام،  ــب البيان الصادر عن مكت   وبحس
ــتئناف القاهرة  ــه من املنتظر أن حتدد محكمة اس فإن
ــتنظر القضية ومواعيدها فور  دائرة احملاكمة التي س
ــة أمن الدولة  ــلمها مللف القضية بالكامل من نياب تس
ــن: طارق  ــي القضية هم كل م ــون ف ــا. واملتهم العلي
ــركة  ــن (٣٧ عاما) وميتلك ش ــني حس عبدالرازق حس
ــرائيليني الهاربني إيدي  ــتيراد، واإلس ــر واس تصدي

موشيه وجوزيف دميور. 
  وأوضحت نيابة امن الدولة العليا في قرار االتهام 
ــالل الفترة من مايو ٢٠٠٨ حتى  أن املتهمني الثالثة خ
ــروا داخل  ــام احلالي تخاب ــطس الع ــهر أغس أول ش

ــاب دولة أجنبية  مصر وخارجها مع من يعملون حلس
ــرائيل) بقصد اإلضرار باملصالح القومية للبالد.  (إس
وأوضحت النيابة ان املتهم املصري طارق عبدالرازق 
ــرائيليني  اتفق أثناء وجوده باخلارج مع املتهمني اإلس
ــرائيلية  ــا ملصلحة املخابرات اإلس ــى العمل معهم عل
وإمدادهما بالتقارير واملعلومات عن بعض املسؤولني 
ــاالت النتقاء من يصلح  الذين يعملون مبجال االتص
منهم للتعاون مع املخابرات اإلسرائيلية بغية اإلضرار 

باملصالح املصرية.
   ونسبت النيابة إلى املتهم األول أيضا انه قام بعمل 
عدائي ضد دولتني أجنبيتني (سورية ولبنان) من شأنه 
تعريض الدولة املصرية خلطر قطع العالقات السياسية 
ــرائيليني  ــأن اتفق باخلارج مع املتهمني اإلس معهما ب
وملصلحة املخابرات اإلسرائيلية على إمدادها بتقارير 
مبعلومات عن بعض السوريني واللبنانيني النتقاء من 
يصلح منهم للتعاون مع املخابرات اإلسرائيلية وبنقل 

تكليفات من إسرائيل ألحد عمالئها في سورية. 

 القاهرة ـ خديجة حمودة والوكاالت
   أعلن وزير اخلارجية املصري احمد ابوالغيط أمس 
أن الرئيس حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي 
ــيلتقيان اليوم في اخلرطوم الرئيس السوداني عمر  س
ــلفا كير  ــودان س ــير ورئيس حكومة جنوب الس البش
«بهدف دعم جهودهما للتوصل الى اتفاق حول املسائل 
ــامل. وقال ابوالغيط في  ــالم الش العالقة» في اتفاق الس
ــة تأتي  ــس ان «هذه القم ــني أم ــات للصحافي تصريح
ــاركني فيها ملدى أهمية  ــاء على إدراك من القادة املش بن
ــذه املرحلة  ــودان في ه ــي مير بها الس ــورات الت التط
احلاسمة من تاريخه احلديث مع بدء العد التنازلي ملوعد 
ــودان واستحقاقات  ــتفتاء على مصير جنوب الس االس
ــتفتاء» املقرر اجراؤه في  مرحلتي ما قبل وما بعد االس

التاسع من يناير املقبل. 
ــد على اجراء  ــتهدف «التأكي ــاف ان القمة تس   واض
ــفافية  ــن احلرية والش ــوب في مناخ م ــتفتاء اجلن اس
ــوب، ومبا  ــس ارادة ابناء اجلن ــة ومبا يعك واملصداقي
ــل إلى تفاهمات  ــودانيني من التوص ميكن الطرفني الس
لتنفيذ نتائجه». وتابع ان «القمة ستبحث نتائج اجلهود 

ــريكي  ــة الرامية الى التقريب بني ش ــة والدولي االقليمي
السالم للتوصل الى تسوية للقضايا العالقة مبا في ذلك 
ــم  ــيم احلدود وتقاس موضوعات ابيي واملواطنة وترس

عوائد النفط». 
  من جهة أخرى، أكدت مصادر ديبلوماسية سودانية 
ــعى اليها احدى  ـــ «األنباء» انه مت رصد مخططات تس ل
ــن االراضي  ــى ما ميكن م ــيطرة عل ــة للس دول املنطق
السودانية والوصول ملنابع النيل في مخطط يهدف الى 
ــودان. وكشفت  االضرار باالمن القومي املصري وبالس
ــبوهة  ــرائيليني يقومون بتحركات مش املصادر أن اس
ــراء  ــيطرة على اراض بالش في منطقة جوبا تهدف للس
ــق. وقالت املصادر ان  ــتثمار بطريقة مثيرة للقل واالس
هناك عائالت سودانية متتلك مشروعات كبيرة وأعماال 
ضخمة في السودان بدأوا في االجتاه الى مصر وبعض 
دول املنطقة لالستثمار وشراء منازل خوفا من حدوث 
اضطرابات بالسودان وخروجهم منه. وأضافت املصادر 
ــوال الى بنوك  ــات اخراج ام ــا رصد عملي ــه مت ايض ان
ــبب نفسه وهو ما يعتبره املراقبون انذارا  باخلارج للس

بسوء االحوال في تلك املنطقة. 
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 إسرائيليون يشترون أراضي في جوبا  ومخاوف سودانية ـ مصرية على منابع النيل
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