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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 استاناـ  أ.ف.پ: اعلن املجلس الدستوري في كازاخستان امس 
معارضته تنظيم اســـتفتاء لتمديد والية الرئيس نور سلطان 
نزارباييف حتى ٢٠٢٠ فيما يعود للرئيس القرار النهائي في هذه 
املســـألة. وقال رئيس املجلس ايغور روغوف ان «القانون الذي 
اعتمده البرملان ال يتوافق مع الدستور» في اشارة الى قرار البرملان 
في ١٤ يناير الذي عدل فيه الدستور إلفساح املجال امام تنظيم 
استفتاء حول متديد والية نزارباييف. وأضاف روغوف انه امام 

الرئيس مهلة شـــهر للبت في هذا القرار قائال ان «رئيس الدولة 
هو الذي يقرر في نهاية املطاف حول مسألة االستفتاء».

  ووافق برملان كازاخستان رغم املعارضة الرسمية للرئيس، 
على مبادرة وقعها خمسة ماليني مواطن تقترح الغاء االنتخابات 
الرئاسية في ٢٠١٢ و٢٠١٧ ومتديد والية نزارباييف حتى ٢٠٢٠.

  ويسيطر حزب نزارباييف نور الوطن على كل مقاعد البرملان 
من دون استثناء. 

 المجلس الدستوري يعارض إجراء استفتاء لتمديد والية رئيس كازاخستان 

 األسد: التسلسل الهرمي للحكم في سورية يرتبط بمعتقدات الشعب وال سخط  جماهيرياً 
 دمشق - وكاالت: أعلن الرئيس السوري بشار األسد عن إجراء املزيد من 
اإلصالحات السياسية في البالد، معربا من جهة أخرى عن ارتياحه النتقال 

السلطة بشكل سلس في لبنان.
  وقال األسد في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت أمس 
إن املظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق «حقبة جديدة» في الشـــرق 
األوسط ويتعني على احلكام العرب بذل املزيد من اجلهود لتلبية طموحات 

شعوبهم االقتصادية والسياسية.
  وأشار إلى أن لديه وقتا أكثر من الرئيس حسني مبارك كي يجري إصالحات 

مبا أن معارضته إلسرائيل وأميركا جعلت موقعه أفضل في بالده.
  وشـــدد على أن الوضع «مستقر» في سورية ألنه «يجب أن تكون قريبا 
جدا من معتقدات شعبك هذه القضية األساسية وحيث يوجد تباعد ستجد 

هذا الفراغ الذي يخلق االضطرابات».
  واضاف ان التسلســـل الهرمي احلاكم في سورية يرتبط ارتباطا وثيقا 
مبعتقدات الشعب وانه ال يوجد ســـخط جماهيري، الفتا الى ان «هذه هي 
القضية االساسية. عندما يكون هناك اختالف بني سياستكم ومعتقدات الشعب 
ومصاحله سوف تكون هذه الفجوة التي تخلق االضطرابات» اضاف «وهكذا 
يصبح االمن اوال. وكيف ميكنك حتقيق استقرار بلدك وكيف ميكنك حماية 

مجتمعك من املتطرفني...ثانيا االقتصاد هذه االولوية الثانية امللحة».
   واعتبر الرئيس السوري ان اوضاع بالده «افضل من ست سنوات مضت 
ولكنه ليس الوضع االمثل. اليزال امامنا طريق طويل لنقطعه.. لكي نكون 

واقعيني علينا ان ننتظر اجليل القادم لتحقيق هذا االصالح».
  وقال األسد إنه ســـيجري إصالحات سياسية هذا العام من خالل إجراء 
انتخابات بلدية ومنح املنظمات غير احلكومية املزيد من الســـلطات وسن 

قانون جديد لإلعالم.
  غير أن األسد استبعد تبني إصالحات سريعة وجذرية مثل التي ينادي بها 
املتظاهرون في شوارع القاهرة وتونس ألن بالده حتتاج إلى بناء املؤسسات 
وحتســـني التعليم قبل انفتاح النظام السياســـي في سورية محذرا من أن 
املطالب باإلصالحات السياسية السريعة قد يكون لها ردة فعل سلبية في 
حال لم تكن املجتمعات العربية جاهزة لها. وقال «ســـتكون حقبة جديدة 

باجتاه املزيد من الفوضى أو املزيد من املؤسساتية هذا هو السؤال».
  وفيما يتعلق بلبنان أعرب األسد عن ارتياحه ألن «االنتقال بني احلكومتني 
في لبنان حصل بسالسة ألننا كنا قلقني وأضاف «كان من السهل جدا اندالع 

نوع من الصراع كان ليتطور إلى حرب أهلية».
  وقال األسد من جهة أخرى إنه يشارك الواليات املتحدة هدفها في القضاء 
على تنظيم القاعدة غير أنه شدد على أن إيران حليف أساسي لسورية وقال 

«ال ميكن ألحد أن يتغاضى عن إيران أعجبك ذلك أو ال».
  وفيما يتعلق مبحادثات السالم قال إن سورية منفتحة على املفاوضات مع 
اإلسرائيليني حول هضبة اجلوالن غير أنه قال إنه ال يظن أن رئيس احلكومة 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مستعد لالنخراط في العملية مثل سلفه إيهود 

أوملرت الذي قال إنه اقترب معه من التوصل التفاق في العام ٢٠٠٨.

  وقال «كال (عملية السالم) لم متت ألنه ال يوجد أي خيار آخر» وفي حال 
التحدث عن موت محادثات الســـالم «يعني ذلك أنه على اجلميع االستعداد 

للحرب التالية».
  كما نفى األسد االتهام التي توجه إلى حكومته بتسليح حزب اهللا بشكل 
مباشر، واستبعد األسد من ناحية أخرى احتمال منح الوكاالت الدولية للطاقة 
الذرية ولوجا أكبر للتحقيق مبشـــاريعها النووية قائال إن ذلك «سيســـاء 
استخدامه». وقال «هذه املرة طلبوا من سورية توقيع بروتوكول اضافي.. 

حتى يأتوا في اي وقت».
  وأضاف االســـد «ال، لن نوقـــع.. لن يقبل أحد التوقيـــع. هذا أمر ميس 
السيادة.. حتى يأتوا في اي وقت ويفحصوا اي شيء حتت مسمى التفتيش 
عن االنشطة النووية. «لدينا أسرار كثيرة مثل اي دولة اخرى ولن يسمح 

لهم أحد بتفتيشها».
  وقال االســـد ان منح املفتشـــني حق تفتيش غير مقيد «سيساء بالقطع 

استخدامه».
  واعتبر االســـد أن سماح سورية للمفتشـــني بتفتيش دير الزور يظهر 
انه ليس لديها شـــيء تخفيه وتساءل عن سبب وجود جزيئات مشعة في 
موقع نووي مازال حتت االنشـــاء. وقال ايضا انه مرت أشهر بعد الضربة 

االسرائيلية قبل الزعم علنا بأن املوقع هو محطة نووية.
  واضاف «من الواضح للجميع انه لم يكن نوويا والسؤال هو ملاذا انتظروا 

ثمانية أشهر ليقولوا ذلك؟». 

 أكد أن المظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق «حقبة جديدة» في المنطقة ويتعين على الحكام العرب بذل الجهود لتلبية طموحات شعوبهم 

 د. بشار األسد 

 جوليان اساجن 

 إيران تعلن كشف شبكة «رون آراد» 
التجسسية اإلسرائيلية 

 عاهل األردن يلتقي قيادات إسالمية قريباً 
 المعشر يدعو القادة العرب الستخالص الدروس الصحيحة لتجنب مصير بن علي 

 طهرانـ  وكاالت: أعلن وزير األمن االيراني حيدر 
مصلحي أمــــس أنه مت إلقاء القبض على املرتبطني 
مبؤسسة «رون آراد» التجسسية االسرائيلية وحتديد 
هوياتهم. ونقلت وسائل اعالم ايرانية ان مصلحي 
اعلن عن كشــــف هذه الشــــبكة على هامش جلسة 

للحكومة االيرانية.
  ودعا «املغرر بهم الذين عملوا مع هذه املؤسسة 
الى تقدمي أنفسهم الى اجلهات املعنية قبل ١١ فبراير 
لكي يشملهم التخفيف في العقوبات». وأشار وزير 
االمن الى نشاطات موقع مؤسسة «رون آراد» على 
اسم الطيار االسرائيلي الذي اختفى في لبنان عندما 
اسقطت طائرته في العام ١٩٨٦، واتهم مصلحي هذه 

املؤسسة بالقيام بـ «اعمال جتسسية».
  وقال ان وزارة االمن «ال تشــــرف على مؤامرات 
جهاز املوســــاد داخل ايران فحسب بل انها تراقب 
حتركات هذا اجلهــــاز الصهيوني في الدول اجلارة 

واالسالمية أيضا».

  وأضاف قائال «ان الكيان الصهيوني أنشأ هذه 
املؤسسة في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وحتى 
الدول اإلسالمية في إطار منظمة غير حكومية قبل 
٢٠ عاما وتعمل بظاهر إنساني مضلل وتعمل على 
اســــتقطاب األفراد لكي يجمعوا لها املعلومات في 
الدول اإلســــالمية». وقال «انه ملن دواعي السرور 
اننا استطعنا من خالل االشراف املعلوماتي حتديد 
هوية عدد ملحوظ من الذين كانوا يتعاونون مع هذه 

املؤسسة التي ضللتهم وسخرتهم في خدمتها».
  واضاف «ان املشرفني على موقع هذه املؤسسة 
يحاولون خداع االفراد من خالل تقدمي األموال الهائلة 
وقد استطعنا حتديد هوية جميع الذين ارتبطوا به 
في داخل اجلمهورية االسالمية االيرانية وخدعوا 
بهذه املؤسسة». ودعا «الشبان والذين خدعوا باملوقع 
املذكور» الى االتصال برقــــم هاتفي محدد من قبل 
وزارته «لتكون في خدمتهم وتساعدهم على اخلروج 

من الفخ الذي نصبه االعداء لهم».

 عمان ـ يو.بي.آي: قال قيادي في جماعة اإلخوان 
املسلمني في األردن أمس ان اجلماعة ابلغت ان امللك 
عبداهللا الثاني سيلتقي قريبا بعدد من قيادات اجلماعة 
واحلركة اإلسالمية. وقال الناطق باسم اجلماعة جميل 
ابو بكر ليونايتد برس إنترناشونال «أبلغنا ان امللك 
ســــيلتقي في وقت قريب بعدد من قيادات اجلماعة 
واحلركة اإلسالمية.. اال اننا لم نتبلغ مبوعد اللقاء». 
ووصف ابو بكر اللقاء في حال حدوثه بأنه هام للغاية 
وقال «سنطرح أمام امللك املطالب الشعبية والوطنية 
بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية» مشيرا الى 
مطالب احلركة اإلسالمية في هذا الصدد السيما فيما 
يتعلق بإجراء تعديالت دستورية وقانونية. وكانت 
احلركة اإلسالمية طالبت بإجراء تعديالت دستورية 
تتيح لرئيس الغالبية البرملانية تشكيل احلكومة.

  ومبوجب الدســــتور يعني امللك رئيس الوزراء. 
ويؤيد اإلسالميون وبشدة إقالة حكومة رئيس الوزراء 
ســــمير الرفاعي ودعوا لتشكيل حكومة قادرة على 
حتقيــــق اصالحالت كما يطالب اإلســــالميون بحل 
مجلس النواب الذي انتخب في نوفمبر املاضي وإجراء 

تعديالت على القوانني الناظمة للحياة السياسية في 
البالد السيما قانون االنتخابات وقانون االجتماعات 

العامة.
  من جهته، دعا وزير اخلارجية األردني السابق 
مروان املعشر القادة العرب إلى استخالص الدروس 
الصحيحة مــــن االحتجاجات فــــي املنطقة لتجنب 
التعرض ملصير الرئيس التونســــي الســــابق زين 
العابدين بن علي وحذرهم من أن األزمات ستستمر 

في التدحرج باملنطقة.
  وكتب املعشر في مقال بصحيفة الغارديان الصادرة 
أمس «على الرغم من أن الشكاوى االقتصادية فجرت 
موجة االحتجاجات إال أنه من اخلطأ االعتقاد أن كل 
شيء كان عن االقتصاد ألن التهديد احلقيقي لالستقرار 

في العالم العربي هو سوء اإلدارة».
  وقال «مــــن املهم األخذ في االعتبــــار أن غضب 
املتظاهرين في تونس كان أكبر بكثير من املشاكل 
االقتصادية ألن تونس كانت دولة بوليسية انتشر 
فيها الفساد منذ سنوات طويلة ودفعت الشكاوى حول 

غياب احلقوق السياسية الناس إلى الشوارع» 

 أسانج تنّكر بلباس امرأة ليهرب من الـ «سي آي ايه»
  ويهدد بسيل من الوثائق قد تُحدث ثورات جديدة 

  لندن: تنكر مؤسس موقع ويكيليكس 
جوليان اساجن بلباس امرأة ليهرب من 
عمالء وكالة االستخبارات املركزية (سي 
آي ايه) التي كانت تطارده، حسب سيرة 
الغارديان  جديدة عنه نشرت صحيفة 

البريطانية مقاطع منها أمس.
   وتفيـــد هذه الســـيرة التـــي كتبها 
الصحافيان في الغارديان ديڤيد لي ولوك 
هاردينغ حتت عنوان «ويكيليكس: في 
قلب حرب جوليان اساجن على السرية» 
ان الرجل لم يعرف والده احلقيقي قبل 

سن السابعة والعشرين.
   وقال الصحافيان في كتابهما ان اساجن 
املولود في اســـتراليا، كان موجودا في 
إجنلترا عندما اكتشف ان عمالء للسي 
آي ايه يطاردونه على الرغم من «غياب 
اي ادلة» ضده.  وأضاف جيمس بول احد 
مساعدي اساجن للصحافيني «ميكنكم ان 
تتصـــوروا كم كان التنكر بلباس امرأة 
مضحكا. ارتدى مالبس امرأة مسنة ألكثر 

من ساعتني».
   من جهة ثانية، حتدثت مقاطع نشرتها 
الصحيفة عن طفولة اساجن غير العادية. 
وأفاد احد هذه املقاطع بأن «االب احلقيقي 

ألساجن جون شيبنت كان غائبا في معظم 
االوقات». ويوضح ان «والدة اســـاجن 
اغرمت في سن السابعة عشرة بشيبنت 
الذي كان معارضـــا خالل تظاهرة ضد 

حرب ڤيتنام في ١٩٧٠».
   ويضيف ان «العالقة بينهما انتهت 
ولـــم يعد شـــيبنت يلعـــب اي دور في 
حياته لســـنوات ولـــم يتصال ببعض 
مجددا قبل ان يبلغ اساجن سن اخلامسة 

والعشرين».
   وفـــي وقت الحق، التقـــى جوليان 
بوالده واكتشف انه ورث عنه طباعه. 
وقال صديق ان شيبنت كان «اشبه مبرآة 

تعكس صورة جوليان».
   كما ورد في السيرة اجلديدة ان اول 
متاعب اساجن مع القضاء تعود الى ١٩٩٤ 

بتهمة القرصنة املعلوماتية.
   ويبدو أن اساجن مازال مصمما على 
متابعة حربه على السرية، حيث كشف 
أمس األول عن خطة لنشر «سيل» من 
الوثائق الســـرية في حال جرى اقفال 

موقعه بشكل نهائي.
   وقال اساجن في مقابلة مع برنامج «٦٠ 
دقيقة» على قناة سي بي اس االميركية ان 

 رئيس االتحاد األفريقي
  يعين باإلجماع لمدة سنة

  
  أديس أباباـ  أ.ف.پ: يعني قادة الدول األعضاء في االحتاد االفريقي 
كل ســـنة احدهم باإلجماع لتولي الرئاســـة الدورية للمنظمة وهو 

منصب فخري الى حد كبير.
  وحرصا على اإلنصاف، تدعى كل منطقة افريقية سنويا بالتناوب 
الى اختيار احد قادتها بالتوافق لتولي رئاسة املنظمة. وتصادق قمة 
االحتاد االفريقي التي يطلق عليا رسميا اسم «الدورة العادية جلمعية 
االحتاد االفريقي»، بعد ذلك على هذا اخليار خالل واحد من اجتماعيها 

السنويني الذي تعقده عادة في اديس ابابا مبقر املنظمة.
  ومن اجل حتقيق هذا التناوب االقليمي، وبعد الزعيم الليبي معمر 
القذافي الذي مثل افريقيا الشمالية سنة ٢٠٠٩، تولى رئيس مالوي 

بينغو وا موثاريكا الرئاسة ممثال افريقيا اجلنوبية منذ سنة.
  واختارت مجموعة دول وســـط افريقيا التـــي كان يتعني عليها 
اقتراح اسم احد قادتها هذه السنة، رئيس غينيا االستوائية تيودورو 
اوبيانغ نغيما (٦٨ سنة) رسميا لتولي رئاسة االحتاد وسط تصفيق 
نظرائه. وعلق مسؤول كبير في االحتاد االفريقي ان «هذه العملية 

ال تطرح عموما اي مشكلة وتتم باالجماع».
   لكن من بني املشاكل القليلة التي يطرحها هذا التوافق بني األعضاء، 
رفض االحتاد االفريقي ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير سنتي 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ بسبب ضلوعه في احلرب في دارفور (غرب السودان) 
وفي ٢٠١٠ حاول القذافي متديد واليته عبثا حتى اضطر الى التنازل 

على مضض لنظيره بينغو وا ماثوريكا.
  وال يلعب رئيس االحتاد االفريقي دورا حاسما في اتخاذ القرارات 
التي تنفرد بها القمة التي تعقد كل ســـنتني بينما تتولى املفوضية 
االفريقية التي يتولى رئاســـتها حاليا الغابونـــي جان بينغ، إدارة 

شؤون املنظمة اليومية.
  وميثل رئيس االحتاد االفريقـــي القارة االفريقية وقد يدعى الى 
االضطالع مبهمات ديبلوماسية كما فعل بينغو وا ماثوريكا مؤخرا 

بشأن األزمة في ساحل العاج. 

   وأوضح مؤسس ويكيليكس، املالحق 
مبوجب حتقيق حول تسريب مئات االف 
التقارير واملراسالت الديبلوماسية، أن 
«مفتاح التشفير هذا لن يتم توزيعه اال 

في نهاية املطاف».
   وتابع «اذا ما مت ســـجن او اغتيال 
عدد من االشـــخاص، فعندها سنشعر 
بأننا لن نستطيع االستمرار (في نشر 
الوثائق) وسيقوم اخرون بإكمال عملنا 

وسنستطيع تسليم املفاتيح».
  وكشـــف أساجن ان لديه كمية كبيرة 
مـــن املـــواد التي يجـــب أن يعلن عنها 
القدرة على  «بطريقة مســـؤولة لديها 
إحـــداث تغيير كبير مثـــل هذه الثورة 

األخيرة في تونس».
  وقال أساجن إن املوقع ال يالحق بلدا 
محـــددا أو منظمة محددة بـــل «نلتزم 
بوعدنا بنشـــر املواد التي ســـيكون له 

وقع كبير».
  وجدد أســـاجن دفاعه عـــن اجلندي 
األميركي برادلي مانينغ املعتقل لالشباه 
إلى «ويكيليكس»  بتسريبه املعلومات 

قائال إنه «سجني سياسي».
   ونفى هذا االسترالي البالغ من العمر 

٣٩ عاما ان يكون الدافع وراء عمله شعوره 
مبعاداة الواليات املتحدة او اي اعتبارات 
سياســـية اخرى، واصفـــا موقعه بأنه 

«مناضل في سبيل الصحافة احلرة».
   كما رفض اساجن التطرق الى اتهامات 
االنتهاك اجلنسي املوجهة اليه من جانب 
القضاء الســـويدي والتي اودع بسببها 
قيد االقامـــة اجلبرية في منزل بالريف 
البريطاني بانتظار البت مبسار ترحيله، 
رافضا اخلوض في مســـألة املشـــاريع 
املســـتقبلية فيما يتعلق بتســـريبات 

ويكيليكس.
  ونشـــر اســـاجن على االنترنت آالف 
الوثائق الســـرية حـــول حربي العراق 
وافغانســـتان ومذكـــرات صـــادرة عن 
ديبلوماسيني اميركيني يعملون في عدة 

مراكز في العالم.
   ويالحق القضاء السويدي اساجن في 
قضية اغتصاب امرأتني منذ اغســـطس 
املاضي وهو يعيش حاليا في بريطانيا 

حتت االقامة اجلبرية.
   وستعقد جلسة االستماع في قضية 
طلب تسليمه الى ستوكهولم في السابع 

والثامن من الشهر احلالي.  

مجموعته متلك «نظاما تستطيع من خالله 
نشر نسخ احتياطية مشفرة لوثائق لم 

تنشرها بعد».
   وأضاف «هناك نسخ احتياطية موزعة 
على عدد كبير من االشخاص يقاربون الـ 
١٠٠ الف، وكل ما نحتاجه هو إعطاؤهم 
مفتاح تشفير سيسمح لهم باالستمرار» 

في نشرها.

 «العراقية» تلّوح باالنسحاب من الحكومة ما لم يشكل مجلس السياسات 

 أبوظبي تعرض على مسقط التعاون لكشف حقيقة شبكة التجسس 

 بغــــداد ـ يو.بي.آي: لوحــــت القائمة 
العراقية التي يتزعمهــــا رئيس الوزراء 
األســــبق اياد عــــالوي باالنســــحاب من 
احلكومة احلالية في حال عدم تشــــكيل 
املجلس الوطني للسياسات اإلستراتيجية 

والتصويت عليه في البرملان.
  كما أعربت عن مخاوفها من عدم إيفاء 
التي قطعتها  السياسية بوعودها  الكتل 
ضمن مبــــادرة رئيس إقليم كردســــتان 
مســــعود البارزاني في هذا املجال والتي 
أدت إلى تسهيل تشــــكيل احلكومة غير 

املكتملة بعد.
  وقال النائب عن القائمة جمال البطيخ 
في تصريــــح صحافي أمــــس إن «الكتل 
السياسية اتفقت خالل مبادرة البارزاني 
على نحو عشرة ملفات مهمة بينها تشكيل 
املجلس الوطني للسياسات االستراتيجية 
ليكون مفصال في السلطة التنفيذية يعمل 
على توازن السلطة وإبعادها عن التفرد، 
الفتا الى ان عدم تشكيل املجلس سيؤثر 

سلبا على العملية السياسية في البالد.
  وأضاف البطيخ أن «القائمة العراقية 

لديها تخوف كبير مــــن عدم إيفاء الكتل 
السياسية بوعودها التي قطعتها بتشكيل 
املجلس الوطني للسياسات االستراتيجية 
والتصويت عليه فــــي البرملان وان عدم 
اإليفاء بتلك الوعود قد يؤدي إلى انسحاب 
القائمة العراقية من تشــــكيلة احلكومة 
احلالية األمر الذي سينعكس على العملية 

السياسية برمتها».
  ولفت إلى وجود الكثير من األصوات 
التي تدعــــو إلى جعل املجلــــس املذكور 
استشــــاريا وليس تنفيذيا والتصويت 
عليه من قبل الرئاســــات الثالث وليس 
داخل البرملان لتقليــــل صفته القانونية 
معتبرا ذلك مخالفا ملــــا اتفق عليه قادة 

الكتل السياسية.
  وكانت القائمــــة العراقية اتهمت على 
لسان مستشارها هاني عاشور أمس األول 
أعضاء لم تسمهم في ائتالف دولة القانون 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري املالكي 
بالعمل على االنقالب على اتفاقات أربيل 
والتعمد في تأخير قيام مجلس السياسات 

العليا او منع قيامه أصال. 

 ايالف: أكد مصدر إماراتي مســــؤول فضل عدم الكشف 
عن اسمه أن اتصاالت رسمية على مستوى رفيع جرت بني 
الطرفني اإلماراتي والعماني قبل اإلعالن العماني عن ضبط 
شبكة جتسسية تعمل لصالح جهاز أمن الدولة اإلماراتي، 
وأكد املصدر «أن مباحثات جرت لتهدئة األمور بني اجلانبني 
لكن العمانيني أصروا على تسريب تلك املعلومات وأثاروا 

املوقف دون وجود أدلة ملموسة على تورط اإلمارات».
  وخالل الشهرين املاضيني كانت هناك تسريبات تدريجية 
من قبل سلطنة عمان بشأن وجود خلية جتسس تعمل لصالح 
اإلمارات هدفها قلب نظام احلكم. ورغم أن هذه التسريبات لم 
تأخذ صفة الرسمية في بداية تسريبها حيث اقتصرت على 
املنتديات اإللكترونية إال أن الســــلطنة أعلنت رسميا امس 
االول عن تفكيك شــــبكة جتسس إماراتية تستهدف «نظام 
احلكم» و«آلية العمل احلكومي والعسكري» في السلطنة، 

حسبما أفادت وكالة األنباء العمانية.
  ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مسؤول قوله ان «األجهزة 
األمنية متكنت من اكتشاف شــــبكة جتسس تابعة جلهاز 
امن الدولة بدولة اإلمارات العربية املتحدة مستهدفة نظام 

احلكم في عمان وآلية العمل احلكومي والعســــكري. وأكد 
املتحدث انه «سوف يتم تقدمي املتهمني إلى احملاكمة حسب 

اإلجراءات املتبعة في هذا الشأن».
  ولكن اإلمارات نفت قطعيا و«جملة وتفصيال» ما أعلنته 
سلطنة عمان عن تفكيك «شبكة جتسس» إماراتية، مؤكدة 
أنها تلقت هذا اخلبر «بصدمة ودهشــــة». وأصدرت وزارة 

اخلارجية اإلماراتية بيانا تنفي فيه هذه األنباء.
  ويقول البيان «تلقت اإلمارات مبشاعر الصدمة والدهشة 
ما أوردته وكالة األنباء العمانية عن اكتشــــاف ما وصفته 
بـ «شبكة جتسس تابعة جلهاز أمن الدولة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة. وإذ تنفي دولة اإلمارات العربية املتحدة 
جملة وتفصيال أي علم أو صلة مبثل تلك الشبكة املزعومة 
وتستغرب أن يزج باسمها في مثل هذه األنباء التي تتنافى 
مع قيم وقواعد تعامل دولة اإلمارات مع الدول الشــــقيقة 
والصديقة وخاصة سلطنة عمان والتي حترص دولة اإلمارات 
علــــى تعزيزها وتطويرها مبا ينســــجم مع عالقة األخوة 
التاريخية بني البلدين والشــــعبني فإنها تعلن استعدادها 
الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي حتقيقات 

تقوم بها مبنتهى الشــــفافية كما تعلن استعدادها لوضع 
جميع اإلمكانيات واملعلومات التي تساعد على خدمة تلك 
التحقيقات والوصول إلى جميع املالبسات واألبعاد املتصلة 
بها وكشــــف اجلهات التي حاولت اإلضرار بتلك العالقات 
واإلســــاءة إليها». واختتمت وزارة اخلارجية بيانها قائلة 
«إن دولة اإلمارات العربية املتحدة إذ حترص كل احلرص 
على ما يجمع بينها وبني سلطنة عمان من وشائج االخوة 
وعالقات التعاون لتؤكد أن أمن واستقرار سلطنة عمان هو 

من أمن واستقرار دولة اإلمارات العربية املتحدة».
  وبحسب املصدر اإلماراتي الذي حتدث إليالف فإن اإلمارات 
تنفي أن يكون من بني تلك اخللية أي شخص إماراتي كما 
نفى أن يكون لها أي صلة بتلك اخللية. مضيفا أنه «ليس 
هنــــاك أي دليل يؤكد ضلوع اإلمارات في تلك القضية وأن 
هؤالء األشخاص قد يكونون عمانيني اتهمتهم عمان بخيانة 
األمانة وليس لإلمارات دخل في ذلك» وتساءل املصدر ذاته 
قائال «إذا كان هناك أشخاص إماراتيون متورطون في تلك 
اخللية فلماذا لم تكشــــف السلطات العمانية عن هوياتهم 

وصورهم حتى تتضح الصورة أمام اجلميع؟». 

(أ.پ)   عراقيون يشيعون جثة أحد اقاربهم الذي قضي في بغداد  


