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ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية

نقل أسانج إلى زنزانة انفرادية  بعد ليلة مع مدانين باالغتصاب!
وقراصنة »ويكيليكس« يهددون بتعطيل مواقع الحكومة البريطانية

بعد اجتماع مع مس����ؤولي األمن والعدالة 
باالحتاد األوروبي في واشنطن.

وأعلن قراصنة يدعون دعمهم لعملية النشر 
اجلارية، التي يجريها موقع »ويكيليكس« 
لنحو 250 ألف برقية ديبلوماسية أميركية 
س����رية، على اإلنترنت أنهم يحاولون منع 
الدخول إلى موقعي »ماستر كارد« و»ڤيزا« 

اإللكترونيني.
وأدانت اإلدارة األميركية بشدة عمليات 
نش����ر ويكيليك����س للوثائ����ق األميركية 

السرية.
ولم يذك����ر هولدر إذا ما كانت احلكومة 
قد طلبت من الشركات وقف حتويل األموال 

حلسابات مصرفية خاصة بويكيليكس.
وكانت ش����ركتا »ڤيزا« و»ماستركارد« 
للبطاقات االئتمانية قد أعلنتا في وقت سابق 
من هذا األس����بوع أنهما لن تقبال مدفوعات 

لصالح موقع ويكيليكس.
الى ذلك، أعلنت السلطات الهولندية أمس 
االول اعتقال قرصان إنترنت )16 عاما( مشتبه 
به في هولندا بس����بب مزاعم بشن هجمات 
على املوقعني اإللكترونيني لشركتي »ماستر 

كارد« و»ڤيزا«.
وب����دا أن الهجمات ج����اءت انتقاما ضد 
شركتي البطاقات االئتمانية لرفضهما حتويل 
املزيد من التبرعات إلى موقع ويكيليكس 

اإللكتروني الشهير.
وذكر تقرير لصحيفة »دي فولكسكرانت« 
الهولندية اليومية نقال عن مصادر في الشرطة 

أن الشاب اعترف بارتكاب اجلرمية.
وتشتبه الشرطة في أنه ينتمي »ملجموعة 
كبيرة من القراصنة يجري حتقيق بشأنها 

حاليا«.
وذكرت الصحيفة أنه متت مصادرة عدد 
من أجهزة الكمبيوتر وعدد من شرائح الذاكرة 
)يو إس بي( من املراه����ق الذي يتوقع أن 
ميثل أمام محكمة  خالل ساعات في مدينة 

روتردام.
وجنحت مجموعة من القراصنة تطلق 
على نفسها اسم »مجهولون«، تتكون من عدد 
غير محدد من القراصنة، في تعطيل موقعي 
ش����ركتي »ڤيزا« و»ماستركارد« للبطاقات 

االئتمانية على اإلنترنت لفترة مؤقتة.

إطالق موقع جديد األس����بوع املقبل ميثل 
احتجاجا على مؤسس ويكيليكس.

وقالت صحيفة داجنز نيهيتر اليومية التي 
حتظى باحترام واسع إن قرار إطالق املوقع 
اجلديد الذي سيطلق عليه اسم »أوبنليكس« 
يجيء احتجاجا على جوليان أساجن مؤسس 

ويكيليكس. ولم تذكر تفاصيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر على صلة 
باملوق����ع اجلديد قوله »هدفن����ا القائم منذ 
فترة طويلة هو بناء منصة قوية وشفافة 
لدعم مسربي املعلومات السرية تكنولوجيا 
وسياسيا وفي نفس الوقت تشجيع آخرين 

على بدء مشروعات مماثلة«.
وقال التقرير الذي حمل عنوان »متمردو 
ويكيليكس اجلدد يس����تهدفون أساجن« إن 

املصدر رغب في عدم ذكر اسمه.
وعلى غير العادة نشرت الصحيفة املقال 
باللغتني اإلجنليزية والسويدية على صفحتها 

األولى على اإلنترنت.
وقال املص����در إن الهدف القصير األجل 
هو إمتام البنية التحتية الفنية وضمان أن 
»تبقى املنظمة حتت حكم دميوقراطي من 
جانب كل أعضائها وليس مجموعة واحدة 

أو فرد واحد«.
وقال التقرير إن موقع أوبنليكس اجلديد 
يهدف أيضا لتوفير سبيل ملسربي املعلومات 
السرية لنشر ما لديهم من معلومات لكنه لن 
ينشر بنفسه تلك املعلومات بشكل مباشر 
وإمنا ستدخل منظمات أخرى على نظامه ثم 

تقدم للجمهور ما لديها من معلومات.
وستشارك في معاجلة الوثائق ونشرها 
عدة أطراف منها جهات إعالمية ومنظمات ال 

تهدف للربح ونقابات عمالية وغيرها.

قراصنة منفذون

قال مس����ؤول بارز في سلطات تطبيق 
القانون األميركية ان الواليات املتحدة حتقق 
في احتمالية ان يك����ون قراصنة قد نفذوا 
هجمات على مواقع إلكترونية لشركات مالية 
أوقفت عمليات متوي����ل موقع ويكيليكس 

اإللكتروني الشهير.
وقال وزير العدل األميركي إريك هولدر 

»نحن مدركون لألحداث. ونحقق فيها«.
وحتدث هولدر للصحافيني أمس األول 

االئتمان توقفهما عن التعامل مع التبرعات 
املخصصة ملوقع ويكيليكس.

واضافت الصحيفة أن قراصنة ويكيليكس 
الذين يسمون أنفسهم »مجهولون« اعلنوا 
أنهم سيستهدفون مواقع احلكومة البريطانية 
إذا ما س����محت بتس����ليم أس����اجن للسويد 
ويخططون لض����رب موقع أمازون لتجارة 

التجزئة على االنترنت.
إلى ناشط االنترنت االميركي  ونسبت 
غريغ هوش الذي عمل سابقا مع القراصنة 
قول����ه »إن هؤالء سيس����تهدفون احللقات 
األضع����ف ألنه����م يريدون رؤي����ة النتائج 
وسيلجأون في املرحلة األولى إلى اختبار 

بعض املواقع قبل أن يقرروا«.
كما نقلت الصحيف����ة عن أحد قراصنة 
الكمبيوت����ر قول����ه »من املؤك����د أنها حرب 
معلومات والهدف الرئيسي الذي يقف وراءها 
هو أن املعلومات مجانية وال يحق للحكومات 
االحتفاظ بها ووقعت هذه احلرب بعد نشر 

موقع ويكيليكس لهذه املعلومات«.
واش����ارت الصحيف����ة إل����ى أن عمليات 
القراصنة تقوم على ش����ن هجمات واسعة 
النطاق عن طريق اغراق املواقع املستهدفة 
بعدد كبير من الزيارات الوهمية يفوق طاقاتها 

االستيعابية ويقود بالتالي إلى تعطيلها.

منشقون

على صعي����د متصل، ذك����رت صحيفة 
سويدية إن مجموعة من العاملني السابقني 
في موقع ويكيليكس اإللكتروني يعتزمون 

عواصم ـ عاصم علي ووكاالت
نقلت السلطات البريطانية مؤسس موقع 
»ويكيليكس« جوليان أس����اجن الى زنزانة 
انفرادية في سجن واندزوورث حيث ترغب 
االدارة في الس����ماح له باس����تخدام شبكة 

االنترنت في شكل محدود. 
وطلب أساجن من سجانيه االبتعاد عن 
السجناء اآلخرين الذين أظهروا »اهتماما بالغا 
فيه«، بحسب وس����ائل االعالم، بعد ايداعه 
زنزانة مشتركة، إما ألن مؤسس »ويكيليكس« 
متهم بالتحرش اجلنس����ي أو لكونه اليوم 
وجها بارزا في وس����ائل االعالم، وهو اآلن 
أشهر سجني على االطالق في بريطانيا. وكان 
أساجن أمضى ليلة في مركز أونسلو داخل 
الس����جن ذاته حيث يودع سجناء متهمون 

بالتحرش اجلنسي.
وس����يحاول محامو أساجن الذين التقوا 
موكلهم أخيرا االفراج عنه بكفالة يوم الثالثاء 
املقبل. وقال أحد أعضاء الفريق مارك ستيفنز 
إن أساجن بدا متحمال حلياة السجن ويرتدي 
بزة رمادية اللون، الفتا الى أن موكله اشتكى 
من البرامج التلفزيونية اليومية ومن عدم 
وجود كومبيوتر في السجن، أو حتى ورقة 
وقلم للكتابة. كما أبدى أساجن قلقه من اعتقاد 
البعض ب����أن »ويكيليكس« أوحى خلبراء 
الكترونية على  احلاسوب بش����ن هجمات 
مواقع شركات كبرى مثل »أمازون« و»بايبال« 
رفض����ت التعامل مع املوقع الذي انتقل الى 
سويسرا. وكش����ف طبيب على أساجن )39 
عاما( عند وصوله الى الس����جن للنظر في 

ما إذا كان لديه ميل لالنتحار. 

المواقع البريطانية

إلى ذلك هدد قراصنة كمبيوتر متضامنون 
البريطانية بشل  مع ويكيليكس احلكومة 
مواقعها إذا ما قامت بتسليم جوليان أساجن 
مؤسس املوقع إلى السويد التي تطالب به 

حملاكمته بتهم اغتصاب امرأتني.
وقالت صحيف����ة »ديلي تلغراف« امس 
إن ش����بكة قوامها نحو 1500 من ناش����طي 
االنترنت خربت مواقع »ماستر كارد« و»ڤيزا« 
واحلكومة السويدية عن طريق املاليني من 
الزيارات الوهمية في اطار عملية اطلقت عليها 
اسم »عملية الرد« بعد اعالن شركتي بطاقات 

منشقون عن ويكيليكس يهددون بموقع منافس

برقيات مدسوسة على »ويكيليكس« 
كادت أن توقع بين الهند وباكستان

كوريا الشمالية تساعد ميانمار 
على بناء مواقع نووية

لوحة تكريمية لجوليان أسانج
في نادي الصحافيين بمكسيكو

إسالم آباد � د.ب.أ: قدمت العديد من الصحف الباكستانية البارزة 
اعتذارات امس، لنشرها موضوعات مستندة إلى برقيات مزورة بثها 
موق����ع ويكيليكس، وزعمت النقل عن مس����ؤولني أميركيني أصدروا 

تعليقات بها استخفاف بالقادة الهنود.
وكانت وكالة أنباء »أونالين نيوز« نشرت أمس األول خبرا نقلته 
العديد من الصح����ف واملواقع اإلخبارية عنها، يقول إن املس����ؤولني 
األميركيني يصفون قادة اجليش الهندي بأنهم تافهون وأنانيون ولديهم 

نزعة للقتل، وان حكومتهم حتالفت سرا مع األصوليني الهندوس.
وفي وقت الحق أمس األول، ذكرت صحيفة »غارديان« البريطانية 
أن الكالم الذي نسب للمسؤولني األميركيني لم يرد في أي من البرقيات 

التي نشرها موقع »ويكيليكس«.
وكان����ت الصحيفة اليومية البريطانية إحدى الصحف التي تلقت 
نسخة كاملة من البرقيات الديبلوماسية املسربة. وذكر تقرير »غارديان« 
أنه مما حدث تبني أنه كان أول محاولة الستغالل تسريبات ويكيليكس 

في أغراض دعائية.

ناي بي تاو � أ.ش.أ: كش����فت برقيات ديبلوماسية سرية أميركية 
نش����رها موقع ويكيليكس عن تشكك الواليات املتحدة في احتمال أن 

تكون كوريا الشمالية تساعد ميامنار على بناء مواقع نووية.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي س����ي( امس أن الوثائق 
األميركية املسربة نقلت عن شهود عيان قولهم إن عمال كوريني شماليني 

يساعدون ميامنار على بناء حصن حتت االرض في غابة نائية.
وحتدثت برقية مؤرخة في أغسطس 2004 عن مسؤول في وحدة 
هندسية قال إنه جار بناء صواريخ أرض � جو في موقع ببلدة تدعى 

مينبو في اجلزء الغربي من وسط ميامنار.

مكسيكو � أ.ف.پ: اهديت لوحة تكرميية امس االول في نادي 
الصحافيني في مكسيكو جلوليان اساجن مؤسس موقع ويكيليكس 
ل� »مساهمته في ايقاظ ضمير البشرية باعطائه ادلة على ما كان 

الكثيرون منا يعرفونه«.
وقال الكاتب االرجنتيني املقيم في مكس���يكو مارثيلو فابيان 
مونغس خالل احلفل انه بفضل قيام موقعه بتسريب االف الوثائق 
السرية االميركية التي اثارت زلزاال ديبلوماسيا حقيقيا في العالم، 
فان جوليان اساجن »ساعد البشرية على معرفة نفسها بشكل افضل 

ومعرفة كيف يعمل العالم وملاذا«.
ورفع الصحافي املكسيكي رامسيس انثيرا العضو في تنسيقية 
التضامن املكسيكية مع ويكيليكس التي تشكلت حديثا الفتة كتب 

عليها »جميعنا جوليان اساجن«.

إيران أعدمت 
182 طيارًا عراقيًا

تورط بعض أقارب
رئيس زيمبابوي

في التنقيب عن األلماس

قال����ت وثيقة س����ربها موقع 
»ويكيليكس« ان ايران شنت حملة 
منظمة الغتيال الطيارين العراقيني 
الذين ش����اركوا في قصف أهداف 
ايرانية خالل احلرب بني البلدين، 

ومتكنت من قتل 182 منهم.
ونقل موقع محطة »اي بي سي« 
على االنترنت فقرة مختصرة من 
برقية قال فيها ديبلوماس���يون 
أميركيون ان ايران تشن حملة 
»هادئة وفعالة للثأر من طياري 
العراق الذين قصفوا أراضيها« 
البلدين في  ب���ني  خالل احلرب 

ثمانينيات القرن املاضي.
وتقول البرقية السرية املرسلة 
14 ديسمبر املاضي ان »كثيرا من 
الطيارين العراقيني الذين نفذوا 
طلعات أثناء احلرب العراقية � 
اإليرانية باتوا على قائمة إعدامات 
أعدتها إيران، وانها بالفعل اغتالت 

180 منهم«.

هراري � أ.ش.أ: كشفت الوثائق 
السرية ملوقع »ويكيليكس« عن أن 
عددا من أقارب رئيس زميبابوي 
روبرت موغاب����ي بينهم زوجته 
جريس ق����د ربح����وا املاليني من 
ال����دوالرات بس����بب التنقيب عن 
األملاس بطريقة غير ش����رعية من 
مناجم مدينة »م����اراجن« الواقعة 

في شرق زميبابوي.
وأضافت الوثائق السرية نقال 
عن س���فارة الواليات املتحدة في 
زميبابوي ف���ي نوفمبر عام 2008 
� حس���بما ذكر راديو »أفريقيا 1« 
أمس � أن مجموعة من املسؤولني 
السياسيني قد حققوا مكاسب كبيرة 
من حقول »ش���يادزوا« في مدينة 
»ماراجن«. وأش���ارت هذه الوثائق 
إلى أن بني هؤالء املسؤولني محافظ 
البنك املركزي جيدون جونو وسيدة 
زميبابوي األولى جريس موغابي 
ونائبة الرئيس جويس موجورو 
وقائد القوات العسكرية كوستانتني 
ش���يوينجا، مؤك���دة أن جميعهم 

متورطون في جتارة األملاس.

أستراليا: التحقيق حول »ويكيليكس« قد يستغرق أكثر من سنة

كشف النقاب عن عالقة السلطة في موزمبيق بتجارة المخدرات

أو  التعليق  اختصاصي حتديدا 
القول إن أي ش���خص شارك في 

سلوك إجرامي«.
وميث���ل تصريح���ه تراجعا 
ال���وزراء  عم���ا قالته رئيس���ة 
جوليا جيالرد األسبوع املاضي 
إن نشر أس���اجن آالف البرقيات 

الديبلوماسية األميركية »أمر غير 
مسؤول وال قانوني«.

وأش���ار مكليالند األس���بوع 
املاضي إلى احتمال سحب جواز 
السفر االس���ترالي الذي يحمله 
أس���اجن ولكنه رفض تكرار ذلك 

التهديد.

على صعيد متصل تراجعت 
احلكومة االسترالية عن وصفها 
أساجن بأنه مجرم في الوقت الذي 
نظم فيه مؤيدوه مظاهرات في 3 
مدن تدعو إلى إطالق سراحه من 

السجن في بريطانيا.
وق���ال مكليالن���د »ليس من 

الصني.
وكانت استراليا قد أعلنت في 
وقت سابق أنها ستقدم مساعدة 
قنصلية ملؤسس املوقع االسترالي 
جوليان أساجن املعتقل في لندن 
مبوجب مذكرة اعتقال سويدية 

بتهم اغتصاب.

كانبي���را � وكاالت: قال���ت 
احلكومة االس���ترالية امس إن 
التحقيق ف���ي احتمال أن يكون 
موقع »ويكيليك���س« قد انتهك 
القوانني الفيدرالية قد يستغرق 
أكثر من س���نة في وقت تستمر 
في���ه التس���ريبات ف���ي إحراج 

احلكومة.
ونقلت وكالة األنباء االسترالية 
»اي اي ب���ي« ع���ن املدعي العام 
روبي���رت ماكليالند تش���بيهه 
الديبلوماس���ية  التس���ريبات 
األميركية بفضيحة تزوير داخل 
وزارة املالية االسترالية اتهم فيها 
املس���ؤول في الوزارة غودوين 
غري���ش ع���ام 2009 وتتطل���ب 

التحقيق فيها نحو 18 شهرا.
وسأل »كم من الوقت استغرق 
التحقيق مع غودوين غريش؟« 
قبل اتخ���اذ املدعي العام قراره. 
إلى ذلك استمرت املراسالت التي 
ينشرها املوقع في إثارة احلرج 
ضمن احلكومة االسترالية بعد 
أن أوضحت أن رئيس احلكومة 
السابق كيفني رود الذي يشغل 
حاليا منصب وزير اخلارجية سخر 
من املساهمات الفرنسية واألملانية 

في احلرب في أفغانستان.
وفي مراس���الت أخرى يقول 
رود إن »الوضع في أفغانستان 

يخيفني«.
كما تشير الوثائق إلى اختالف 
في الرأي بني القادة العسكريني 
األس���تراليني ح���ول املوقف من 

باريس � أ.ش.أ: كشفت الوثائق السرية 
للموقع األميركي »ويكيليكس« النقاب 
عن ان السلطة في موزمبيق لها عالقة 
بتجارة املخدرات عن طريق شخصيات 

على أعلى مستوى في البالد.
التي  الس���رية  الوثائق  وأضاف���ت 
نشرتها جريدة »لو موند« الفرنسية � 
نقل راديو »أفريقيا 1« امس مقتطفات 
منه���ا � أن املس���ؤول ع���ن الش���ؤون 
اخلارجية في سفارة الواليات املتحدة 
في موزمبيق قد أكد في صيف عام 2009 
ان موزمبيق أصبحت بعد غينيا بيساو 

ثاني دولة أفريقية األكثر نشاطا لعبور 
املخدرات.

وش���رح الديبلوماس���ي األميركي أن 
إدارة ميناء »ناكاال« املش���هور بالسماح 
لنقل املخدرات من سفينة ألخرى قادمة 
من جنوب شرق آس���يا مت توكيلها إلى 
»سيلس���و كوريرا« رئيس مجلس إدارة 
شركة »إينسيتك« التي تعد شركة تعمل 
كس���تار للرئيس املوزمبيقي »أرماندو 

جيبوزا«.
وفي سياق متصل، أكد الديبلوماسي 
األميركي أن الكوكايني يصل إلى موزمبيق 

على منت طائرة قادمة للعاصمة »مابوتو« 
من البرازيل، كما يأتي احلشيش وعقار 
املندراكس والهيروي���ن عبر البحار من 
باكستان وأفغانستان والهند، وتأتي هذه 
البضائع لتغذية السوق اجلنوب األفريقي 

ثم تتجه إلى أوروبا.
وأش���ارت هذه الوثائق إلى ان جتارة 
املخ���درات تتم من خالل أكبر ش���بكتني 
يقودهما موزمبيقيني من أصل آس���يوي 
وهما »محمد بش���ير سليمان« املعروف 
باسم )ام بي إس( و»غالم راسول موتي« 
حيث إن نشاطهما ال ميكن أن يتم من دون 

عالقات بشخصيات على أعلى مستوى 
في البالد.

وأوضح موقع »ويكيليكس« في وثيقة 
يرجع تاريخها إلى 28 سبتمبر عام 2009 
ان محمد بشير سليمان له روابط مباشرة 
مع الرئيس »جيبوزا« وسلفه »جوكيم 

شيسانو«.
وأكد »ويكيليكس« ان وزارة اخلزانة 
األميركي���ة قد جمدت ف���ي مطلع يونيو 
املاضي ممتلكات 3 شركات ميتلكها سليمان 
في الواليات املتحدة بسبب أنشطتها في 

جتارة املخدرات.

)أ.ف.پ( متظاهرة استرالية حتتج على اعتقال مؤسس ويكيليكس وترفع الفتة تطالب باطالق سراحه كتبت فيها »احلرية ألساجن  

جوليان أساجن


