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 اخلرطومـ  أ.ف.پ: بات من شبه املؤكد وعلى أعلى مستوى في السودان 
أن انفصال اجلنوب حاصل ال محالة. فقد وعد الرئيس السوداني عمر البشير 
أمس «مبساعدة» جنوب السودان على «بناء» دولة «شقيقة.. آمنة ومستقرة» 
ان قررت املنطقة االنفصال في استفتاء مفصلي مقرر في اقل من اسبوعني. 
وقال البشير: «نقول الخواننا في اجلنوب هناك، الكرة في ملعبكم والقرار 
عندكم ان قلتم وحدة أهال وســـهال وان قلتم انفصال ايضا أهال وســـهال»، 
وذلك في كلمة ألقاها امام اآلالف من أنصاره في والية اجلزيرة جنوب شرق 

اخلرطوم والتي تعتبر موطن احلبوب في البالد. وتابع البشير في الكلمة 
التي نقلها التلفزيون الرســـمي «مرحبا بدولتكم دولة شقيقة ودولة جارة 
نتعاون ونتكامل في اي شيء ألن الذي بيننا اكثر من أي دولتني». كما وعد 
مبســـاعدة جنوب السودان على تطوير دولة مستقرة، وقال «لن نعترض 
على قرار االخوة اجلنوبيني وسنساعدهم على بناء دولتهم ونريدها دولة 
آمنة ومســـتقرة ألنه لو حدث فيها مشاكل فستأتينا ونحن مستعدون ألن 

ندعم األمن واالستقرار في اجلنوب وندعم التنمية».

 البشير يعد بمساعدة الجنوب على بناء «دولة شقيقة آمنة ومستقرة» 

 ٦ تيارات عراقية بعثية تعلن من دمشق اندماجها باسم «االنبعاث والتجديد»

 «النزاهة العراقية»: مليار دوالر فساد مالي وإدانة ٧٠٩ مسؤولين بينهم ٩ بدرجة وزير
 دمشــــقـ  بغــــدادـ  د.ب.أـ  إيالف: أعلنت هيئة 
النزاهة العراقية ان قيمة الفساد املالي الذي شهده 
العــــراق قد جتاوزت العام احلالــــي املليار دوالر 
وقالت انه متت خالل ٢٠١٠ محاكمة ٨٧٣ مسؤوال 
برئ منهم ١٦٥ فيما اديــــن ٧٠٩ بينهم ٧٥ بدرجة 
مدير عام فأعلى و٩ بدرجة وزير، وأوضحت وجود 
١٤٣٧ مطلوبا بفساد حاليا، مؤكدة ان هذا الفساد 
يشكل مشكلة كبيرة في البالد واشتكت من تدخالت 
سياسية تعوق عمل الهيئة واجنازها ملهامها في 

مكافحته.
  وقال رئيس هيئة النزاهة التي تأسســــت عام 
٢٠٠٤ القاضي رحيم العكيلي لدى استضافة مجلس 
النواب العراقي له امس ان الفساد في العراق اصبح 
مشــــكلة كبيرة تعترف بها االوســــاط السياسية 

والشعبية في البالد.
  وأكد وجود ضغوط سياسية على عمل الهيئة 
تعوق اجناز مهماتها ملعاجلة املشكلة واوضح ان 

اجلهود املبذولة في هذا اإلطار غير كافية.
  وأشار إلى أن محاربة الفساد تستدعي وجود 
منظومة متكاملة ضمن مؤسسة االمم املتحدة تتولى 
هذه املهمــــة وتطبيقها، االمر الذي يتطلب توقيع 
العراق على االتفاقية العاملية حملاربة الفساد، وقال 
ان مهمة محاربة الفساد ليست من واجبات اجلهات 
الرقابية وحدها امنا ايضا من مهمات الســــلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وشدد على ضرورة عدم 

التدخل السياسي والبرملاني حلماية املفسدين.
  واكد العكيلي ان محاربة الفساد هي قضية نضال 
طويل، مقرا بعدم وجود عصا سحرية للقضاء عليه 

او التخلص منه خالل ٤ أو ٥ سنوات مثال.
  وحذر من خطورة التراجع في مكافحة الفساد 
وقال ان ذلــــك لن يخلص البــــالد منه حتى بعد 

مائة عام.
  أما بالنسبة للمحكومني، فقد اوضح انه مت عام 
٢٠٠٧ ادانة ٢٩٦ متهمــــا وفي عام ٢٠١٠ ادين ٧٠٩ 
متهمني، فيما بلغ في عام ٢٠٠٧ عدد املوقوفني ١٤٨ 

وفي عام ٢٠١٠ بلغ العدد ١٤٣٧.
  اما املطلوبون للمحاكمة من درجة مدير عام فما 
فوق فقد وصل في عام ٢٠٠٧ عددهم الى ١٤ مطلوبا 

وفي عام ٢٠١٠ بلغ العدد ٢٤٣ مطلوبا.
  واضاف انه متــــت خالل العام احلالي محاكمة 
٧٣٨١ متهما بينهم ٢٣٤ بدرجة مدير عام فما فوق 
و٩ متهمني بدرجة وزير، وأوضح ان قيمة املبالغ 
التي طالها الفساد بلغت خالل هذا العام ترليونا 
و١٣٥ مليار دينار (أكثر من مليار دوالر) ٤٪ منها 
جرائم رشوة و١٨٪ جرائم اختالس و٢٢٪ جرائم 

اضرار بأموال الدولة و٣٧٪ جرائم تزوير.
  وتابع رئيس هيئة النزاهة انه مت في عام ٢٠١٠ 
احلالي احالة ٨٧٤ متهما افرج عن ١٦٥ منهم فيما 
ادين ٧٠٩ منهم ٥٧ بدرجة مدير عام فما فوق و٩ 
بدرجة وزير وحكم على اثنني منهم بالسجن املؤبد 

و٢٧٣ بالسجن خلمس سنوات وأكثر.
  الى ذلك، أعلنت ســــتة تيارات حزبية عراقية 
بعثية قومية توحيد صفوفها واندماجها في مواجهة 
«التشظي واالنقسامات احلادة التي تعرضت لها 
في العقود األخيرة» وبشــــكل خاص في سنوات 
ما بعد سقوط نظام املقبور صدام حسني البعثي، 

وذلك حتت اسم «االنبعاث والتجديد».
  جاء ذلك في مؤمتــــر صحافي عقدته التيارات 
البعثيــــة ظهر امس بناحيــــة صحنايا، في ريف 
العاصمة دمشــــق، وهي «حــــزب البعث العربي 
االشتراكي، تيار االنبعاث والتجديد وتيار املراجعة 
والتوحد وتيار البعث العربي االشتراكي وحركة 
التحرر الوطني وتيــــار التجديد وتيار االنبعاث 

القومي».
  وقال اللواء عبداخلالق الشاهر، الناطق الرسمي 
باسم «االنبعاث والتجديد» إن «احلاجة إلى االندماج 
باتت ملحــــة أكثر من أي وقت مضى ولذلك نحن 
نريد العودة إلى توحيد الصفوف والعمل معا من 
أجل مصلحة العراق شعبا وبلدا على أسس جديدة 
وحضارية نؤكد من خاللها التطلع نحو مستقبل 
أفضل للعراق والعراقيني ونقلص حالة التشرذم 
التــــي عصفت بحزب البعث». حضر املؤمتر، إلى 
جانب الشاهر، كل من خالد السامرائي أمني السر 
في االنبعاث، وعدد من الشــــخصيات والقيادات 

البعثية املعنيني بعملية االندماج.  (رويترز)   ممثلو التيارات العراقية البعثية خالل مؤمتر صحافي في ضاحية صحنايا في ريف دمشق بعد إعالن االندماج حتت اسم «االنبعاث والتجديد» 

(أ.ف.ب)   صورة مأخوذة عن التلفزيون للصحافيني االملانيني احملتجزين في إيران  

 السعودية وروسيا تناقشان اتفاقاً للتعاون النووي السلمي 

 إيران تتهم الوثائق ببث الفرقة واالزدواجية في الشرق األوسط 

 مدريد تطرد ديبلوماسيين روسيين
  اتهمتهما بالتجسس وموسكو ترد بالمثل 

 مذكرات أسانج تسرد تفاصيل كاملة عن «ويكيليكس»

 إيران تعدم عميالً للموساد وعضواً في «مجاهدي خلق» المعارضة 
 طهــــرانـ  د.ب.أـ  يو.بي.آي: أعلنت إيران إعدام رجلني شــــنقا أمس، 
أدين أحدهما بتهمة «التجسس» لصالح جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
(املوساد) واآلخر بتهمة «التعاون» مع جماعة مجاهدي خلق املعارضة. 
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن بيان لالدعاء العام ان علي أكبر سيادات 

أعدم فجر أمس بتهمة التعاون مع جهاز املوساد اإلسرائيلي.
  وبحسب البيان فإن علي صارمي اعتقل في صيف ١٩٨٣ بتهمة التعاون 
مع منظمة مجاهدي خلق وحكم بالسجن ملدة ٣ سنوات مع وقف التنفيذ 

قبل أن يعتقل مجددا عام ١٩٨٩ بالتهم نفسها وسجن ملدة ١٠ سنوات.
  واعتقل مجددا عام ٢٠٠٥ بالتهم ذاتها وحكم عليه بالسجن ٣ سنوات 
خفضت إلى سنة واحدة واعتقل مجددا في العام ٢٠٠٧ بتهمة االنضمام 
إلى املنظمــــة ونقل معلومات إليها وحكم عليه باإلعدام. وأشــــار بيان 
االدعاء إلى أن سيادات اتهم باالتصال باملوساد منذ عام ٢٠٠٤ وأنه أعلن 

استعداده لنقل معلومات سرية الى إسرائيل مقابل ٦٠ ألف دوالر.
  وتابع انه في أكتوبر عام ٢٠٠٨ عندما كان سيادات ينوي الهروب من 
البالد بصحبة زوجته اعتقل وكشف انه كان يجري اتصاالت مستمرة 
مع جهاز املوساد عبر هاتف نقال كما اعترف خالل استجوابه باالتصال 

بهذا اجلهاز في بلدان مثل تركيا وتايلند وهولندا.
  وقال البيان ان ســــيادات اعترف بأنه نقل معلومات الى ضابط في 
املوساد حول املناورات والقواعد العسكرية وأنظمة الطائرات املختلفة 
وصواريخ احلرس الثــــوري والطلعات اجلوية العملياتية والتدريبية 

اليومية لكل قاعدة جوية واألحداث اجلوية وأسبابها.
  أما الرجل الثاني، ويدعى علي صارمي، فقد اتهم بالعضوية في منظمة 
مجاهدي خلق احملظورة ومحاربة نظام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

والقيام بأنشطة دعائية ضدها.

املقبلة في اســــطنبول وبدء صفحة جديدة للتعاون املشترك بني إيران 
والقوى الدولية (الدول الـ ٥ دائمة العضوية في مجلس األمن باإلضافة 
إلى أملانيا). وردا على سؤال ملراسل وكالة «مهر» لألنباء، قال املتحدث 
باسم اخلارجية حول موعد استئناف املفاوضات بني إيران والدول الـ ٦ 
إن املباحثات «جارية على قدم وساق لتحديد املوعد النهائي الستئناف 

املفاوضات وبدء العمل املشترك بني إيران واملجموعة».
  وأضاف مهمانبرســــت أنه، بشكل عام ستســــتأنف املفاوضات في 

اسطنبول نهاية الشهر املقبل، ولكن لم يتم حتديد املوعد النهائي.
  وفي موضوع املعتقلني األملانيني االثنني في إيران أكد مهمانبراست 
أنهما التقيا عائلتيهما في سجنهما بتبريز ملناسبة عيد رأس السنة مساء 
امس االول. ونقلت قناة «برس تي في» اإليرانية عن مهمانبراست قوله 
في مؤمتره الصحافي األســــبوعي ان «اخلارجية األملانية في اتصاالت 
متكررة ناشدت وزير اخلارجية اإليرانية بالوكالة علي أكبر صاحلي إجراء 

الترتيبات للقاء بني هذين الشخصني وعائلتيهما خالل رأس السنة».
  وأضاف أنه باالعتماد على موقف املسؤولني اإليرانيني اإلنساني فإن 
الترتيبــــات أجنزت للعائلتني للتوجه من طهران إلى تبريز «وقد جرى 
اللقاء الليلة الفائتة». وأشار إلى أن العائلتني ألتقتا صاحلي في العاصمة 

اإليرانية أمس قبل التوجه إلى تبريز حيث يحتجز املعتقالن.
  وقال ان املعتقلني األملانيني سيطلق سراحهما إن ثبتت براءتهما ودعا 
دول الغرب «التي تزعم انها مناصرة حلقوق اإلنســــان» أن حتذو حذو 

إيران فيما يتعلق باملعتقلني اإليرانيني لديها.
  وكانت السلطات اإليرانية قد اعتقلت األملانيني على خلفية محاولتهما 
إجــــراء مقابلة مع جنل اإليرانية التي حكــــم عليها بالرجم حتى املوت 

بتهمة الزنا سكينة اشتياني. 

  سياســــيا، دعا الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد دول مجموعة 
«٥+١» الــــى التخلي عمــــا وصفه بـ «نهجهم الســــلبي» في املفاوضات 
السابقة بينهم وبني بالده وقال ان إيران أصبحت دولة نووية. ونسبت 
وكالة «مهر» لألنباء شبه الرسمية الى احمدي جناد قوله أمس إن على 
مجموعة «٥+١» التخلي عن نهجها السلبي في املفاوضات السابقة مع 
ايران «واالعتراف باحلقوق املشروعة للشعب اإليراني». وقال «ان أعداء 
البشرية واجهوا الشعب اإليراني طيلة ٣٢ عاما وفعلوا كل ما بوسعهم 
ملنع ازدهار الشــــعب اإليراني ولكنهم منــــوا بهزائم متتالية». وأضاف 
«مارســــوا ضغوطا دعائية وأصدروا قرارات احلظر على ايران وكانوا 

يحاولــــون منع إيران من ان تصبح دولة نووية ولكن ايران باتت قوة 
نووية وانتصرت في هذا النزاع السياسي الذي امتد لسنوات عدة».

  وخاطب من وصفهم بـ «أعداء الثورة»، قائال: «إذا دخلتم املفاوضات 
بصدق واعترفتم بحقوق الشعب اإليراني فإن كال اجلانبني سيستفيد 
ونحــــن نفضل انتخاب هذا النهج ولكن اذا لم يحدث ذلك فإن الشــــعب 

اإليراني لن يسمح ألي قوة بانتهاك حقوقه قيد أمنلة».
  وأعلن ان ايران «أصبحت حاليا دولة نووية وانها ترجح اتباع نهج 
التعاون». من جهته، قال الناطق باسم وزارة اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبراست ان املفاوضات مستمرة لتحديد موعد استئناف املفاوضات 

 عواصمـ  وكاالت: بدأت بوادر أزمة ديبلوماسية تلوح 
في افق العالقات بني موســــكو ومدريد، حيث كشــــفت 
صحيفة «إل باييس» االسبانية امس أن روسيا طردت 
اثنني من الديبلوماسيني االســــبان لديها ردا على طرد 

مدريد اثنني من ديبلوماسييها قبل سبعة أسابيع.
  وأضافت الصحيفة أن املستشار السياسي بالسفارة 
االسبانية في موسكو إغناسيو كارتاجينا والسكرتير 
االول بالسفارة بورغا كورتيس بريتون تلقيا االسبوع 
املاضي اخطارا من اخلارجية الروسية مبغادرة البالد.

  تأتي تلك اخلطوة في أعقاب طرد مدريد سكرتيرين 
بالسفارة الروسية بالعاصمة االسبانية آواخر نوفمبر 

املاضي. 
  من جهتها أكدت وزارة اخلارجية االسبانية الواقعة 
أمس وقالت ان احلكومة االسبانية طردت ديبلوماسيني 
روسيني لقيامها «بانشطة ال تتماشى مع وضعهما» وان 

موســــكو قامت باملثل عبر طرد ديبلوماسيني اسبانيني 
اثنني. وقالت وزارة اخلارجية االسبانية ان الديبلوماسيني 
الروســــيني طردا النهما مارسا «انشطة ال تتناسب مع 
وضعهما»، وهي عبارة ديبلوماســــية تســــتخدم عادة 

للقول انهما متورطان في انشطة جتسس.
  واضافت ان الوزارة ابلغت بالقرار قبل نحو شهر.

  وقــــال البيان الذي تاله املتحدث باســــم الوزارة ان 
روســــيا ردت على القرار االسباني بطرد ديبلوماسيني 
اسبانيني من موسكو. ولكنه اضاف ان الزيارة املعلنة 
لوزيرة اخلارجية االســــبانية ترينيداد خيمينيث الى 

موسكو ستجري في ١٧ يناير كما هو مقرر.
  من جهة أخرى، أعلن سفير روسيا في الرياض أنها 
وموسكو تناقشان اتفاقا للتعاون في املجال النووي املدني، 
حسبما افادت صحيفة الوطن امس. وقال السفير اوليغ 
اوزيروف للصحيفة ان توقيع االتفاق بني البلدين سيفتح 

املجال امام مزيد من التعاون التقني والنووي.
  وكانت احلكومة السعودية وافقت في اكتوبر املاضي 
على التوصل الى اتفاق مع روســــيا حول التعاون في 

املجال النووي املدني.
  وامر املجلس رئيس مدينــــة امللك عبداهللا اجلديدة 
للطاقــــة النووية واملتجددة باعداد مشــــروع اتفاق مع 
موسكو حول التعاون في املجال النووي املدني. حيث 
تبدي الســــعودية مزيدا من االهتمــــام بتطوير الطاقة 
النووية املدنية في اطار سياســــتها الهادفة الى تنويع 
مصادر انتاج الكهرباء. وفــــي يوليو، وافقت احلكومة 
على توقيع اتفاق تعاون نووي مع فرنسا. وفي العام 
٢٠٠٨، وقعت الرياض اتفاقا في هذا الشأن مع الواليات 
املتحدة. وفي ابريل ٢٠١٠، اعلنت السلطات السعودية 
انها تنوي ان تقيم فــــي الرياض مركز ابحاث لتقنيات 

انتاج الطاقة النووية. 

 نيويورك ـ رويترز ـ د.ب.أ: كشــــف ناشــــر أميركي ان 
املذكرات اجلديدة جلوليان أساجن مؤسس ويكيليكس ستقدم 
سردا كامال حلياته وللمجموعة التي سربت أعدادا هائلة من 
الوثائق. وقال بول بوغاردز املتحدث باسم الناشر األميركي 
الفريد نوبف إن أساجن ودار النشر توصال إلى اتفاق لسيرته 
الذاتية «قبل العطلة مباشرة» إشارة إلى عطلة عيد امليالد 
وانه من املتوقع تسليم نسخة مكتوبة بخط اليد في ٢٠١١. 
وقال أساجن لصحيفة صنداي تاميز في بريطانيا إنه وافق 
على تأليف الكتاب نتيجة صعوبات مالية يواجهها بسبب 
مسائل قانونية. وسيحصل مبوجب االتفاق على ٨٠٠ ألف 
دوالر من نوبف وعلى ٥٠٠ ألف دوالر أخرى من دار النشر 
البريطانية كانونغيت. وكان أساجن قال لصحيفة تاميز «ال 
أريد أن أؤلف هذا الكتــــاب.. لكن علي ذلك.. أحتاج للدفاع 

عن نفسي وأن أساعد على بقاء ويكيليكس».
  وذكر بوغاردز أن عنوان الكتاب لم يتحدد بعد. وأضاف 
بوغاردز «فيما يتعلق باملوضوع.. فسوف يكون سردا كامال 
حلياته من خالل احلاضر مبا في ذلك تأسيس ويكيليكس 
والعمل الذي قام به هناك... ليس هناك جدول زمني لنشر 

املذكرات حتى اآلن».
  وستأتي مذكرات أســــاجن عقب كتاب من تأليف ساعده 
األمين السابق دانييل دومشيت بيرغ الذي يكشف في كتابه 
«داخل ويكيليكس.. الوقت الذي قضيته في أخطر موقع على 
االنترنت في العالم» قصة املوقع. ومن املقرر صدور الكتاب 

عن طريق دار النشر األملانية ايكون فيرالج في يناير.
  في غضون ذلك، أشار وزير الدفاع االيراني أحمد وحيدي 
إلى أنه ميكن النظر إلى وثائق ويكيليكس «من أبعاد وأهداف 

مختلفة حيث جاء في بعضها ما يشير إلى خطوات من شأنها 
بث الفرقة واالزدواجية في منطقة الشرق األوسط».

  وقال وحيدي في حوار مع مراسل وكالة أنباء «فارس» 
اإليرانيــــة إن التصريحات األخيــــرة لرئيس هيئة االركان 
املشــــتركة األميركية مايك مولن التي وجه فيها تهديدات 
إلى إيران «هي في احلقيقة مجرد تهديدات ال أساس لها من 

الصحة وتتصف بالضعف».
  وذكر وزير الدفاع اإليراني أن بعض تصريحات مولن 
«يأتي في إطار البحث عن أسواق جديدة لألسلحة األميركية 
في دول املنطقة». وأشــــار وحيــــدي إلى اجليش األميركي 
بقولــــه «انهم يعلمون جيدا حجم التورط الذي وقعوا فيه 
في كل من العراق وأفغانستان فكيف يكون بإمكانهم إطالق 

التهديدات ضد ايران؟». 

 اإلمارات تحاكم شقيقين باكستانيين بتهمة االرتباط بالقاعدة 

 قيادي سابق في الجماعة اإلسالمية الليبية 
حاول إقناع بن الدن بوقف هجمات ٩/١١  

 «ويكيليكس»: اإلمارات طلبت مساعدة 
أميركية في التحقيق في اغتيال المبحوح 

 عواصم ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: أعلن قيادي سابق 
في اجلماعة اإلســــالمية الليبية املقاتلة أنه أمضى 
أسبوعا وهو يتوسل إلى أسامة بن الدن زعيم تنظيم 
القاعدة إلنهاء حربه املقدســــة لكنه فشل في إقناعه 
بوقف هجمات احلادي عشــــر من سبتمبر ٢٠٠١ في 

الواليات املتحدة.
  وقال نعمان بن عثمان املقيم في بريطانيا حاليا 
في مقابلة مع صحيفة «صن» نشــــرتها امس، إنه 
«استدعي إلى مؤمتر للمتشددين في قندهار معقل 
حركة طالبان في أفغانســــتان عام ٢٠٠٠ واستقبله 
الرفيق السابق في السالح بن الدن بعد بضع دقائق 
من وصوله إلى دار ضيافــــة متواضعة في املدينة 
بينما كان يشغل منصبا قياديا في اجلماعة اإلسالمية 
املقاتلة التي كرست نفســــها إلسقاط نظام الزعيم 

الليبي العقيد معمر القذافي».
  وأضاف نعمان (٤٣ عامــــا) أن املؤمتر «حضره 
٢٠٠ ناشط إسالمي من مختلف أنحاء العالم ملناقشة 
اإلستراتيجية األخيرة في احلرب ضد الغرب لزعيم 
القاعــــدة بن الدن» والذي وصفه بأنه «ميتلك قدرة 
خارقــــة قل نظيرها لكنه هادئ جدا وميكن أن يظل 
صامتا دون أن ينبس ببنت شفة ملدة نصف ساعة 
يستمع فقط ويبتسم وبارد األعصاب وغير مخيف 

ومتواضع وذكي جدا».
  وذكر نعمان أن االجتماع «كان غير عادي وحضره 
الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم لالستماع 
إلى خطط بن الدن والذي كان يحرص على توحيد 
كل اجلماعات املسلحة املختلفة حتت مظلته مبا في 

ذلك اجلماعة اإلسالمية الليبية املقاتلة».
  وقال إنه «ضغط على بن الدن طوال األسبوع الذي 
أمضاه في قندهار وكرر أمامه بأن اجلهاد فشل لكنه 
رد عليه بأن هناك عملية واحدة مقبلة وال يستطيع 
إلغاءها ألنه لو فعل ذلك فسيضعف معنويات فريقه 
بعد أن أمضى سنوات طويلة في التخطيط لها دون 

أن يزوده بتفاصيلها ومكان وقوعها وموعدها».
  في ســــياق متصل، حتاكم محكمــــة امن الدولة 
االماراتية في ابوظبي شــــقيقني باكستانيني بتهمة 
االرتباط بتنظيم القاعدة حســــبما افادت صحيفة 

«ذي ناشنل» الصادرة امس.
  وذكرت الصحيفة ان «الشــــقيقني الباكستانيني 
يحاكمان بتهمة ادارة تنظيم جهادي في االمارات وإقامة 

اتصاالت مباشرة مع مسؤول بارز في القاعدة».
  وعرف عن املتهمني باألحرف االولى من اسميهما 
(ع خ و، ٤٩ عاما ـ مدير مشــــاريع) و(ع ص و،٤٣ 

عاما ـ مدير تسويق). 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت الوثائق الديبلوماسية 
التي كشف عنها «ويكيليكس» أن السلطات اإلماراتية 
طلبت من الواليات املتحدة املساعدة بالتحقيق في 
اغتيال القيادي بحركة حماس محمود املبحوح من 
خــــالل تقدمي معلومات عن مشــــتبه فيهم يحملون 

بطاقات اعتماد صادرة عن مصرف أميركي.
  وتظهر وثيقة مؤرخة في ٢٤ يناير ٢٠١٠ وصادرة 
عن السفارة األميركية في أبوظبي أن وزير الدولة 
اإلماراتي للشؤون اخلارجية أنور قرقاش طلب رسميا 

من الســــفير األميركي املساعدة في تقدمي معلومات 
عن ٣ أشخاص يحملون بطاقات اعتماد صادرة عن 
مصرف «ميتا بنــــك» في أيوا كما تضمنت الوثيقة 

أرقام بطاقات االعتماد.
  ونقلت السفارة األميركية الطلب اإلماراتي إلى 
الفيدرالــــي األميركي «أف.بي.أي»  التحقيق  مكتب 
وطلبت ردا «سريعا» عليه. وناقش وزير اخلارجية 
اإلماراتــــي عبداهللا بن زايد املوضــــوع مع نظيرته 
األميركية هيالري كلينتون في ٢٣ فبراير املاضي. 


