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يف احلدث العربي والدولي

ازمة دبلوماسية جديدة بني واشنطن وكاراكاس

فنزويال تطرد امللحق العسكري االمريكي ..ورامسفيلد يشبه شافيز هبتلر

املدى  /وكاالت
تطرف

اعلـنت الـشـرطـة الـفيلـبيـنيــة مقـتل ستــة اشخـاص
امــس اجلـمع ــة يف هج ــوم اسـته ــدف م ـسـيحـيـني يف
جـزيرة خـولو يف جنـوب الفيليـبني ،معقل مجمـوعة
اب ــو سيــاف االسـالميــة .وق ــد وقع الهجــوم فجــرا يف
قـرية بـاتيكـول ،حيـث فتح خمـسة رجـال علـى االقل
النـار على اكواخ فـقتلوا ستة اشـخاص بينهم رضيع
يف شه ــره الـث ــامـن .وط ــرق امله ــاجـم ــون عل ــى اب ــواب
االكـواخ وسـألـوا سـاكـنيهـا عـن دينهـم ثم عـادوا بعـد
دقـائق واطلقوا النـار ،كما قـال للصحافـيني ،جنيفر
ف ــونتــانـيال ،احــد األطفــال ال ــذين اصـيبــوا بجــروح
خالل الهجوم.

رغبة

قــال مـســؤول كـبيــر يف وزارة اخلــزان ــة االمي ــركيــة ان
الــواليــات املـتحــدة تــريــد صـن ــدوق نقــد دولـي اكـثــر
تـشــددا وحــداثــة وخـصــوصــا علــى صـعي ــد سيــاســة
صــرف العـمالت ،وميكـنه ان يكـون حـارسـا حـقيـقيـا
الستقرار االقتصـاد العاملي .واكد تيم ادامـز مساعد
وزيـر اخلـزانـة للـشـؤون الــدوليـة يف مـؤمتـر صحـايف
عق ــده يف واشـنـطـن" ،اعـتق ــد ان اضــطالع صـن ــدوق
الـنقــد الــدولـي بــدور مـت ـشــدد حــول م ـس ــائل سعــر
الصـرف امـر اسـاسـي لالستقـرار وسالمـة االقـتصـاد
الدولي".

حكم

اعـلنـت نيـابـة مــانهـاتـن احلكـم علـى لـبنـانـي كنـدي
بـ ــال ــسجـن خـم ــس سـنـ ــوات بــتهـمـ ــة دعـم مـن ـظـمـ ــة
ارهابية ،بعـدما وافق ،بناء على طلب عميل اميركي
م ــزدوج ،عل ــى ت ــزوي ــد ح ــزب اهلل بـنـظ ــارات لل ــرؤي ــة
اللـيليـة .وقـد وجهت الـى نـاجـي انطـوان ابـي خليل
يف آب املــاضـي ثالث تـهم والسـيمــا مـنهــا االنــضمــام
الى عـصابة من اجملرمـني لتصدير معـدات عسكرية
حساسة من الواليات املتحدة دون دون ترخيص.

اعتراف

اعتـرف وزير الـدفاع االميـركي دونالـد رامسفلـد بأن
وزارة الـدفاع االمـيركـية تـراقب مـدنيني يف الـواليات
املـتح ــدة حلمــايــة القــواعــد العــسكــريــة والعــامـلني
فـيه ــا .وقلل رام ــسفلــد اخملــاوف مـن ان ـشــاء شـبكــة
ملــراقبــة النــاشطـني من دعـاة الـسالم مـن قبـل خليـة
ملكــافحــة الـتجـسـس يف وزارة الــدفــاع ،وقــال ان هــذا
البـرنــامج "ليـس مـسـألـة كـبيـرة" .واعـتبـر رامـسفلـد
الـذي كــان يتحـدث يف نــادي الصحـافـة الـوطـنيـة ان
هــذه املــراقـب ــة "مفهــومــة متــامــا" ألن وزارة الــدفــاع
مسـؤولـة عن حمـايـة القـوات والقـواعـد يف الـواليـات
املتحدة.

انفجارات

قـ ـتـل شـخ ـ ـصـ ـ ـ ــان واصـ ـي ــب  21بـجـ ـ ـ ــروح يف ثـالثـ ـ ـ ــة
انفجـارات وقعت يف قـاعـات آلالت القمـار يف مـدينـة
فـالديك ــافك ــاز يف اوسـيـتـي ــا ال ـشـم ــالـي ــة ،كـم ــا ذك ــرت
الـسلطـات يف هذه اجلـمهوريـة الروسـية يف القـوقاز.
واكــدت مسـؤولـة يف ابـرز مـستـشفيـات املـدينــة مقتل
شخــصني .وق ــالت ألـينــا تــوتـشـينــا مـســاعــدة كـبيــر
االطباء ان "شخصني قد قـتال متأثرين بجروحهما
ونقل خمسة للمعاجلة يف مستشفانا".

تعزيزات

اعلن رئيس الـوزراء الهولنـدي يان بيتـر بالكـينندي
ان هــولنــدا ستـرسل تعـزيـزات عـسكـريـة الــى جنـوب
افغــان ـسـتــان يف اط ــار حلف شـم ــال االطل ـسـي ،بعــد
تـلقيهـا تـأييـد اكثـريـة الـكتل الـنيـابيـة .وقـال رئيـس
الـ ـ ــوزراء امل ـ ـس ــيحــي-الـ ـ ــدميـ ـ ــوقـ ـ ــراط ــي ان "امله ـمـ ـ ــة
ستـحصل" ،مـشيـرا الـى انـه تبلغ "بـالتـأييـد الـواسع
ج ــدا" للقــرار الــذي اتخــذه االئـتـالف احلكــومـي يف
كــانــون االول املــاضـي .وسـتــؤك ــد احلكــومــة خالل
االجـتـمـ ــاع االسـبـ ــوعــي جملل ــس الـ ــوزراء علـ ــى قـ ــرار
ارسـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــا ب ــني  1100و 1400رجـل الـ ـ ـ ــى جـ ـنـ ـ ـ ــوب
افغانستان حيث تزداد العمليات االنتحارية.

مفاوضات

اعلنـت مصـادر رسـميـة ان الـواليــات املتحـدة وكـوريـا
اجلنــوبيـة قـررتـا بـدء مفـاوضـات مـن اجل التـوصل
الــى اتفــاق للـتبــادل الـتجــاري احل ــر بني الـبل ــدين.
وقــال املـنــدوب االمـيــركـي للـتجــارة روب بــورمتـن يف
مـؤمتـر صحـايف مع وزيـر التجـارة الكـوري اجلنـوبي
كـيـم هـيـبــون-شــونغ "هــذه اهـم مفــاوضــات جتــاريــة
للـتـبــادل احلــر نـبــدأه ــا خالل  15عــامــا" .وسـتـبــدأ
املناقشات بعـد فترة مشاورات تستمر  90يوما حتدد
خاللهـا احلكـومتـان اجملـاالت الـتي تـريـدان ان تبـدأ
بها املفاوضات.

تظاهرات

ذكــر مـصــادرصحـفيــة ان حــوالــى ثالثـني متـظــاهــرا
مسلـحا مـن حركـة فتح الفلـسطـينيـة جتمعـوا امام
املركـز الثقايف الفرنـسي يف غزة احتجاجـا على نشر
صحف اوروبيـة رسـومـا كـاريكـاتـوريـة لـلنبـي محمـد.
وقـال املـتظـاهـرون انهـم ينـتمـون الــى مجمـوعـة ابـو
ريــش املنـبثقـة مـن فتح .واوضـح املتحـدث بـاسـمهم
ابــو هــارون "اخــذنــا عـلمــا مبــوقف فــرنـس ــا من هــذه
القضيـة ،ونحذر مـن اننا سنـرد بقوة علـى كل اساءة
تلحق بنبينا محمد".

ميزانية

اعلن مسؤول اميـركي كبير للصحـافيني ان الرئيس
جورج بوش سيطلب من الكونغرس اضافة مبلغ 70
مل ـيـ ـ ــار دوالر علـ ـ ــى مـ ـ ــوازنـ ـ ــة عـ ـ ــام  2006ل ـت ـمـ ـ ــويل
العــملـيـ ــات العـ ــسك ــريـ ــة يف العـ ــراق وافغ ــانـ ـسـت ــان.
واوضح م ـس ــاع ــد م ــديـ ــر مكـتـب امل ــوازن ــة يف الـبـيـت
االبيض جـويل كـابالن ان املسـالـة تـتعلق بتقـديـرات
وان املـبلغ الـنه ــائي ق ــد يكــون اعلــى او ادنــى بــشكل
طفيف.

تشبيه

شـبه وزير الـدفاع االمـيركـي دونالـد رامسفلـد رئيس
فنـزويال هوغـو شافـيز بـادولف هتلـر ،مشيـرا الى ان
االثـنـني انــتخـبـ ــا ب ـصـ ــورة قـ ــانـ ــونـيـ ــة قــبل تـ ــرســيخ
سلـطتـهمـا.واضـاف رامـسفلـد ان وصـول مـســؤولني
شعبـويـني يف االنتخـابــات االخيـرة الـى الـسـلطـة يف
اميــركــا الـالتيـنيــة امــر "مـقلق" .وق ــال "يف فنــزويال
لـ ــديـنـ ــا شـ ــافـيـ ــز ال ـ ــذي ميلـك الـكـثـيـ ــر مـن امـ ــوال
النفـط" .واضاف "انه شخص انتخب قانـونيا متاما
كما انتخب ادولف هتلر قانونيا".

كاراكاس/وكاالت
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردت ف ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزويـال املـلـحـق
العـ ـسـكـ ــري الــبحـ ــري بـ ــسفـ ــارة
الـواليــات املتحـدة يف العــاصمـة
كـاراكـاس ،زاعمــة أنه متـورط يف
أعـم ــال جت ـســس ،وفق م ــا ق ــاله
مسؤولون حكوميون.
ووفق م ــصـ ـ ــادر يف اخلـ ـ ــارجــيـ ـ ــة
األمــريـكيــة ف ــإن فنــزويال بعـثت
بـرقيـة لهـا جــاء فيهـا أن امللحق
العـ ـسـكـ ــري جـ ــون كـ ــوريـ ــا غـيـ ــر
مرحب به يف بالدها.
وقــال مـســؤول آخــر إن اخلـطــوة
"لم تكن مستبعدة".
وك ــانت مـصــادر يف وزارة الــدفــاع
األمـ ــريكـي ــة ص ــرحـت األسـب ــوع
املــاضي أن كـوريـا كــان استــدعي
سابقا إلى الواليات املتحدة.
وقالت مـصادر البنتاغون أنه متّ
مقـابلـة كـوريـا بـشــأن معلـومـات
غيـر سـريـة تـتعلق بـبيع طـائـرة
عسكرية إسبانية لفنزويال.
صفقات عسكرية
وكانت الواليـات املتحدة عرقلت
صفقـة بيع  12طـائـرة عـسكـريـة
مـن إسب ــانيــا لـفن ــزويال ،بحجــة
أن ال ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات حت ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
تكنـولــوجيـا عـسكـريـة أمــريكيـة
وال ميـكن بـيعهــا لكــراكــاس دون

مـوافقـة واشنـطن ،وفق مـا قـاله
مسؤولون يف إسبانيا.
وردت إسـب ــانـي ــا ب ــأنه ــا سـتـب ــدل
الق ــطع املـ ــذكـ ــورة بـ ــأخـ ــرى كـي
تتمكن من إكمال الصفقة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــارج ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األمـ ــريكـي ــة أن تهـم الـتج ـســس
امل ــوجه ــة لكــوريــا ال أس ــاس لهــا
من الصحة.
وظـلـ ــت عـالقـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات
املتحــدة وفنــزويال متـوتــرة منـذ
واليـة الـرئـيس األمـريكي جـورج
بوش الثانية.
وعـب ــرت واشـن ـطـن م ــؤخ ــراً عـن
قلـقهـ ــا مـن سـيـ ــاسـ ــات شـ ــافـيـ ــز
وتق ـ ــاربـه مع ن ــظ ـ ــام ال ـ ــرئــيـ ــس
الكـوبي فيـدل كـاستـرو وسيـاسـة
القــمع ال ـتــي ي ـت ـبــن ـ ــاه ـ ــا جت ـ ــاه
وسائل اإلعالم.
اتهام شافيز
كـم ــا تــتهـم اإلدارة األمـ ــريكـي ــة
ش ـ ـ ــاف ــي ـ ـ ــز ب ـ ـ ــدع ــم احل ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ــراديــكـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــة يف أمـ ـ ـ ــريــكـ ـ ـ ــا
الالتينية.
ولوح شـافيـز ،يف منـاسبـات عدة،
ب ــورق ــة الـنفـط يف م ــواجه ــة أي
غزو أمريكي لإلطاحة بنظامه.
وك ــان ال ــرئـيــس الفـن ــزويلـي ق ــد
تـعهـ ــد يف وقـت س ـ ــابق بـ ــامل ـضـي

قـ ـ ــدم ـ ـ ـاً يف صـفقـ ـ ــة األسـلحـ ـ ــة
اإلسـبانيـة بالـرغم من املعـارضة
األمريكية.
وب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــرغـ ــم مـ ــن اخلـالف ـ ـ ـ ـ ــات
الــدبلــوم ــاسيــة ،تـظـل فنــزويال،
خ ــامــس أكـب ــر مـص ــدر للـنفـط،
أهـم مــزودي الــواليــات املـتحــدة
باملادة احليوية.
نفي امريكي
مـن جــانـبهــا ســارعـت الــواليــات
املــتح ـ ــدة ب ـ ــرف ــض االته ـ ــام ـ ــات
بــالتجـســس التـي وجههــا اليهـا
الـ ــرئـيـ ــس الفـن ـ ــزويلـي هـ ــوغـ ــو
شـافيـز ،وشـددت الضغـوط علـى
شافيـز الذي شبهـة وزير الـدفاع
دونالد رامسفلد بهتلر.

وق ــالـت املـتح ــدث ــة ب ــاسـم وزارة
اخلــارجـيــة االمـيــركـيــة جــانـيل
ايـ ـ ـ ـ ــرون ــي ــمـ ـ ـ ـ ــوس ان "ايـ ـ ـ ـ ــا م ــن
املـلـحـق ـ ــني (الـعـ ـ ـ ـ ــس ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ــني
االمــي ـ ــرك ـيــني يف فــنـ ـ ــزويال) لــم
يق ــومـ ــا وال يق ــوم ــا ب ــأنـ ـشــط ــة
جتسس".
واضافـت ان السـفارة االمـيركـية
يف فـن ــزويال سـبـق ان تلقـت ي ــوم
االث ــن ــني رسـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة ابـلـغـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
االتهـامـات بـالتجـسس املـوجهـة
الـ ــى امللـحق الــبحـ ــري الـكـ ــابـنت
جون كوريا.
واوضحت املتحدثة ان واشنطن
ستـرد بالوسـائل الديبلـوماسية،
لكنها لم حتددها.

إيران عىل بوابة جملس األمن ..والربادعي يرى ان
فرصة طهران التزال قائمة

موقف ايطايل عنرصي ضد املهاجرين العرب
روما (اف ب)-

شــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر االيـ ـطـ ـ ــالــي روبـ ـ ــرتـ ـ ــو
كـلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرول ــي الـع ـ ـضـ ـ ـ ــو يف احلـ ـ ـ ــزب
املناهـض لالجانـب "رابطة الـشمال"،
هج ــوم ــا ج ــديـ ــدا علـ ــى امله ــاج ــريـن
العــرب يف ايـط ــاليــا وعلــى حكــومــات
دولهم االم.
وق ـ ــال ه ـ ــذا ال ـ ــوزي ـ ــر املــكلـف اصالح
امل ـ ــؤسـ ـس ـ ــات يف حـك ـ ــوم ـ ــة س ـيـلف ـي ـ ــو
بـرلـوسكـونـي يف بيـان "الـى كـل +علي
بـابـا +اقـول :ان اهلل هـو الــذي ينـبغي
ان يهـتـم بـكـم ،او حـكـ ــومـ ــاتـكـم حـني
جتـ ــد الـ ــوقــت لالهـتـمـ ــام بحـ ــاجـ ــات
شعـ ــوبه ــا ب ــدل الـتـفكـي ــر يف (صـنع)
قنبلة نووية او شراء اسلحة".
وتـبـ ــاهـ ــى الـ ــوزيـ ــر بـك ـ ــونه وراء قـ ــرار
احلـكـ ــومـ ــة بـ ــاسـتـثـنـ ــاء مـن لـيـ ـسـ ــوا
مـ ــواطـنـني يف دول االحتـ ــاد االوروبـي
من عالوة الف يورو منحت للعائالت
التي رزقت بطفل عام 2005.
ون ـ ــددت بعــض الــنق ـ ــاب ـ ــات االربع ـ ــاء
بـ ـت ـ ـ ـسـل ــم آالف الـع ـ ـ ـ ــائـالت الـ ـت ــي ال
ت ــتح ـ ــدر مــن دول االحت ـ ــاد االوروبــي
رس ــال ــة رسـمـي ــة عـن طـ ــريق اخلـط ــأ
تبلغهم بوجود مثل هذه العالوة.
وعـلق ال ـ ــوزي ـ ــر االيـ ـط ـ ــالــي ان "تلـك
املـ ـ ــوارد ت ـن ــبع مــن ع ــمل املـ ـ ــواط ـنــني
ولـيــس طـبع ــا مـن ه ــؤالء ال ــواف ــديـن
اجل ــدد ال ــذيـن ي ــري ــدون االف ــادة مـن

عــمل االخـ ــريــن ،بعـ ــدمـ ــا افـ ــادوا مـن
الوظائف والتقدميات االجتماعية".
وتـسـتخــدم "رابـطــة الــشمــال" لهجــة
متـطــرفــة حيــال املهــاجــرين وتـظهــر
عدائية جتاه العرب.
وكـان زعـيمهـا اومبـرتـو بـوسي اوصـى
بـاللجـوء الى الـزوارق املسلـحة لـصد
املهـ ــاجـ ــريـن الـ ــذيــن يقـتـ ــربـ ــون مـن
الشواطئ االيطالية اجلنوبية.
وردت املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــة يف اح ـ ـ ــد اح ـ ـ ــزاب
املـع ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ــة روزي بـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــدي عـل ـ ـ ـ ــى

تصريحـات الوزير وقالت "من احملزن
حقــا ان يتـبجح وزيــر يف اجلمهـوريـة
بـانه لم يـوزع عالوة االلف يـورو علـى
االطفــال املــولــودين يف ايـطــاليــا من
ابوين اجنبيني".
واض ـ ـ ـ ـ ــافـ ــت ان "ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء االطـف ـ ـ ـ ـ ــال
ال ـ ــرائعــني س ـيـك ـب ـ ــرون وي ـ ــدرك ـ ــون ان
اي ـط ـ ــال ـيـ ـ ــا شه ـ ــدت خ ـم ـ ـس ـ ــة اع ـ ــوام
فظيعـة" ،يف اشارة الـى والية حكـومة
سـيلفيـو بـرلـوسكـوني الـتي اسـتمـرت
خمسة اعوام.

(شيحان) االردنية تعيد نشر الصور املثيرة للجدل

رئيس الوزراء الدانامركي كرر أسفه..ومبارك يؤكد
ان حرية التعبري ال جيب ان تنال من األديان
BBCالعواصماتسع نـطاق اجلـدل الدائـر حول الـرسوم
امل ـسـيـئ ــة لل ــرس ــول محـم ــد (ص) ووصل
صداهـا إلى منـطقة الشـرق األوسط بعد
أن أع ـ ــادت صحــيف ـ ــة شــيح ـ ــان األردنـي ـ ــة
املـستقلــة نشـر ثالثـة من الـرســوم املثيـرة
للجدل.
وأعلــن جه ـ ــاد امل ـ ــوم ـنــي رئ ـي ــس حت ـ ــري ـ ــر
الـصحـيف ــة أن األخيــرة أص ــدرت اعتــذارا
رسـميــا علـى صــدر طبعـة جـديـدة مـسـاء
اخلـمـيــس بع ــد أن سحـبـت أع ــداده ــا مـن
الـســوق ،وسـط احـتجــاجــات واسعــة علــى
نشرها.
وانـضمـت احلكـومـة واحلـركــة االسالميـة
يف األردن إلـى املنـددين بـنشـر الصـور .إال
أن املــومـني أكــد أن شـيحــان "لـم تخــطئ"
يف نـ ـشـ ــر ال ـصـ ــور و"إمنـ ــا أسـيــئ فهــمهـ ــا"
معـتـبـ ــرا أن نـ ـشـ ــر ال ـصـ ــور ج ـ ــاء بهـ ــدف
تع ــريف الق ــارئ بحجـم التـشـهيــر ،الــذي
أثارته الصحيفة الدامناركية بحق النبي
محمد (ص).
وكـان نـاهـض حتـر ،املـديــر العـام لـشـركـة
"الـطباعون العـرب" املالكة للـصحيفة قد
قـ ـ ــال ل ـبــي بــي ســي إن رئ ـي ـ ــس حتـ ـ ــريـ ـ ــر
الـصحـيفــة جهــاد املــومـني قــد أوقـف عن
الـع ـمـل وف ـتـح حتـق ـيـق مـعـه ل ـتـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
املسئولية عن إعادة نشر الرسوم.
وق ــد أعـ ــادت صحــيف ــة الـ ـشــيح ــان نـ ـش ــر
ال ـ ــرس ـ ــوم اخلـمـي ــس ق ـ ــائل ـ ــة ان مــن حق
الناس معرفة ما يجري.
وقـ ــال رئـي ــس الــتحـ ــريـ ــر يف افـتـتـ ــاحـيـ ــة
بعنـوان يا مـسلمي العـالم تعقلـوا " :أيها
يـسـئ أكثــر إلــى االسالم هــذه الــرســوم أم

صــورة رهينـة وهـو يـذبح أمـام الكـاميـرات
أو مفج ــر انـتح ــاري يفج ــر نف ــسه خالل
حفل عرس يف عمان".
وضـمـن ت ــداعـيـ ــات الق ـضـي ــة ك ــرر رئـيــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـ ـ ــدمن ـ ـ ــاركــي ان ـ ـ ــدري ـ ـ ــاس ف ـ ـ ــوغ
رام ـس ــوســني أسفه إزاء أي إسـ ــاءة حلقـت
باملسلمني.
وأكـ ـ ــد رامـ ـ ـسـ ـ ــوس ــني يف لق ـ ـ ــاء مع ق ـنـ ـ ــاة
الع ـ ــرب ـيـ ـ ــة الف ـض ـ ــائ ـي ـ ــة أن حـك ـ ــومــته ال
تــتحــمل أيـ ــة مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة عـمـ ــا نـ ـش ـ ــرته
الصحيقة الدمناركية.
ومـن جـ ــانــبه انــتقـ ــد املفـ ــوض الــتجـ ــاري
لإلحت ـ ــاد األوروبـي بـيـت ـ ــر م ـ ــان ـ ــدلـ ـس ـ ــون
ال ـصـحف األوروبـيـ ــة الـتـي أعـ ــادت نـ ـشـ ــر
ال ــرس ــوم قـ ــائال إنه ــا ب ــذلك إمن ــا "تـصـب
الزيت على النار".
ويف فـرنـسـا ،قـدم مـديـر حتـريـر صـحيفـة
"فــرانــس ســوار" اجلــديــد اسـتقــالـته مـن
مـنـصـبه ،وذلـك بع ــد أقل مـن ي ــوم واح ــد
علــى تنصـيبه خلفـا جلـاك لـوفـران الـذي
أقيل بسبب نشره للرسوم.
إال أن الـصحــافيـني العـامـلني بـاجلـريـدة
أعربـوا عن تضـامنهم مع مـدير التحـرير
من خالل وضع صـورة بـالصفحـة األولـى
ومقال يدافع عن حرية التعبير.
وأعـربت العـديـد من الـصحف الفـرنـسيـة
عـن تضـامنهـا مع "فــرانس سـوار" ،ومنهـا
صحيفة لوموند ذائعة الصيت وصحيفة
ليبراسيون.
وضـم ال ــرئـيــس املـص ــري ح ـسـنـي مـب ــارك
صوته الى املعارضني لنشر رسومات تسئ
الـى الـرســول محمـد (ص) حـيث قـال ان
حرية التعبير يجب أال تنال من االديان.

واعـتـبــرت ان تــده ــور العالقــات
الـوثيـقة بـني عسكـريي البلـدين
نـ ـ ـ ــاج ــم ع ــن "اقـ ـ ـ ــوال وافـعـ ـ ـ ــال"
احلـكـ ــوم ـ ــة الفـن ـ ــزويلـيـ ــة الـتـي
اتهـمـت واشـن ـطـن يف ال ـسـن ــوات
االخيـرة بـدعم محـاولـة انقالب
ضـد شـافيـز وشــاركت يف تنـظيم
اضراب 2004.
م ــن جـهـ ـتـه ،شـ ـبـه رام ـ ـ ـسـفـلـ ـ ـ ــد
الــرئيـس شــافيـز بـادولـف هتلـر،
مــشيـرا الــى ان االثنـني انتـخبـا
بـص ــورة ق ــان ــونـي ــة قـبل ت ــرسـيخ
سلـطـتهـمــا .واضــاف ان وصــول
مـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــني شـعـ ــب ـ ـ ـ ـ ــويـ ــني يف
االن ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات االخــي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــى
الــسلـط ــة يف اميــركــا الـالتيـنيــة
امر "مقلق".
وقـال "يف فنـزويال لـدينـا شافـيز
الــذي ميلـك الكـثي ــر من امــوال
الــنفــط" .واض ــاف "انـه شخــص
انــتخـب ق ــان ــونـي ــا مت ــام ــا كـم ــا
انتخب ادولف هتلر قانونيا".
تواصل االتهامات
وتـ ـ ـ ــابـع رام ـ ـ ـسـفـلـ ـ ـ ــد "ث ــم قـ ـ ـ ــام
بـت ــرســيخ سلـطــته .واالن يعـمل
ب ــالـت ــاكـي ــد مع فـي ــدل ك ــاسـت ــرو
(الــرئيـس الكــوبي) بـشـكل وثيق
ومـوراليـس وغيـرهمـا" ،يف اشارة
ال ــى ايف ــو م ــورالـيــس ال ــرئـيــس

البوليفي املنتخب اخيرا.
م ـ ــن جـهـ ـ ـتـه ،اتـه ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستـخبــارات االميــركيــة جــون
نيغـروبونتـي شافيـز بأنه يـسعى
ال ـ ـ ــى "عـالق ـ ـ ــات اق ــتـ ــص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
وعــسكــريــة وديـبلــومــاسيــة اوثق
مع اي ــران وك ــوري ــا ال ـشـم ــالـي ــة"
اللــذين تـصنـفهمــا واشنـطن يف
"محور الشر".
واضاف نيغروبونتي يف التقومي
الــسنــوي للـتهــديــدات املــوجهــة
الـى الـواليــات املتحــدة" ،نتــوقع
ان يعــمق ش ــافـيـ ــز عالق ــاتـه مع
كاسترو" ،مشيرا الى ان كراكاس
تـوفر لكـوبا االن ثـلثي حاجـاتها
النفطية بأسعار تفضيلية.
واعـتبــر نـيغــروبــونـتي ان "زيــادة
عائـدات النفط اتـاحت لـشافـيز
اطالق سياسـة خارجية مقاومة
يف امـيــرك ــا الالتـيـنـيــة تـتـضـمـن
تــسلـيـم الـنفـط اخلــام ب ــأسعــار
متدنية لكسب حلفاء".
واتهــم ن ــيغـ ـ ــروبـ ـ ــون ـتــي اي ــضـ ـ ــا
الـرئيس الفـنزويلي "بـاستخدام
وسـائل االعالم" لتـرويج اهـدافه
الثـوريــة يف القـارة ،مــشيـرا الـى
شـبك ــة تيـليـســور الـتلفــزي ــونيــة
ال ـتــي ت ـبــث مــن ك ـ ــراك ـ ــاس ال ـ ــى
اميركا الالتينية.

BBCفيناقـال دبلـومـاسيـون إن الـوكـالـة الـدوليـة لـلطـاقـة
ال ــذري ــة ســتحــيل املـلف اإلي ــرانـي إل ــى مـجلــس
األمن الـدولي عنـدما جتتـمع ملناقـشة البـرنامج
النووي لطهران الحقاً.
ويعتقد أن روسيا أيدت إحالة إيران إلى مجلس
األمن ،شريطة جتميد التهديد بفرض عقوبات
على إيران ملدة شهر واحد آخر على األقل.
وتؤيـد الواليات املتحـدة واالحتاد األوروبي قرارا
بــإحــالــة إيــران إل ــى مجلــس األمـن يق ــوالن إنه
سيترك اجملال مفتوحا أمام الدبلوماسية.
ومن جــانـبهــا حــذرت إيــران بــأنه ــا ستـس ــرع من
أبحـ ـ ــاثه ـ ــا ال ـن ـ ــووي ـ ــة إذا أحــيلــت إلـ ـ ــى اجمللـ ــس
الدولي.
وقـال علي الرجـانـي كبيـر املفـاوضني اإليــرانيني
يف ال ـشــأن الـن ــووي إن طهــران سـتـعلق عـملـيــات
الـتفـتـيــش ال ــدولـي ــة وسـت ـسـت ــأنف ن ـش ــاط ــاته ــا
الـنــوويــة الــسلـمـيــة "دون قـيــود" إذا أحـيلـت إلــى
مجلس األمن الذي قد يفرض عليها عقوبات.
وكانت إيران قـد قررت مؤخرا استئناف األبحاث
اخل ــاص ــة بـتخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم والـتـي ك ــانـت
متوقفة منذ فترة.
وعلـى الـرغـم من أن هــذه األبحــاث لم تــؤد بعـد
إلـى تخـصيب الـيورانـيوم إلـى درجة عـاليـة ،وهو
مـا يـؤدي إلـى إنتـاج وقـود ميكـن استخـدامه إمـا
يف املفــاعالت النـوويــة أو يف صنع قـنبلـة نـوويـة،
فإن الدول الغربية تشعر بالقلق.
وتصـر إيـران علـى أن بـرنـامجهـا سلـمي الغـرض
م ــنه إن ـتـ ـ ــاج الـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ول ـي ـ ــس له أي أغـ ـ ــراض
عسكرية.

وكـانت الدول األعضـاء يف مجلس أمناء الـوكالة
الدولية للطاقة الذرية قد بدأت اجتماعا طارئا
يف فـيـيـن ـ ــا اخلـمـي ــس .ومــن املق ـ ــرر اسـتـئـن ـ ــاف
احملـادثـات واتخـاذ قـرار بـشـأن إحـالـة إيـران إلـى
مجلس األمن.
وقـال دبلـومـاسـي أوروبي لـوكـالـة رويتــرز لألنبـاء
إن مؤيـدي إحالـة إيران جمللـس األمن يعـتقدون
أن لـديهم ما يكفي من األصوات لتمرير القرار.
وكــان محمــد البــرادعي مـديـر الـوكـالـة الــدوليـة
لل ـطـ ــاقـ ــة الـ ــذريـ ــة قـ ــد قـ ــال يف وقـت س ـ ــابق إن
اخلالف حــول األبح ــاث النــوويــة اإلي ــرانيــة قــد
دخل مـرحلـة خـطيـرة .لكنه قـال إن القـضيـة لم
تــصل إلــى م ــرحلــة األزم ــة بع ــد ،وإن طهــران ال
يزال أمامها "فرصة".

البرازيل ترهن تعاونها مع حماس باعترافها باسرائيل

محلة سعودية حلشد معونة عربية عاجلة للفلسطينيني
العواصم/الوكاالت

اعلـن وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة الـب ـ ــرازيلـي
سـيل ـس ــو ام ــورمي ان الـبـ ــرازيل عل ــى
اس ــتع ـ ـ ــداد لل ــتع ـ ـ ــاون مع حـكـ ـ ــومـ ـ ــة
ال ــسلـطـ ــة الفل ـسـطـيـنـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
حماس باسرائيل.
وق ـ ــال ام ـ ــورمي ان "ال ـب ـ ــرازيـل عل ـ ــى
استعـداد للتعـاون مع اي حكـومة يف
فل ـسـطـني تهــدف يف م ــا تهــدف الــى
تـرسيخ دولـة فلـسطـينيــة متمـاسكـة
وقـابلــة للعيـش اقـتصـاديـا وتـريـد يف
الــوقت نفـسه تقـدمي مـسـاهـمتهـا يف
الـ ــسالم واالعـت ـ ــراف ب ـ ــوج ـ ــود دول ـ ــة
اسرائيل".
وبحسب صحيفـة "او استادو دو ساو
بــاولــو" ،فــان حـم ــاس تعـتــزم ارســال
مــوفــدين الــى االرجـنتـني والبــرازيل
وبـولـيفيــا وفنـزويـال سعيــا وراء دعم
مالي وسياسي.
مـن جانـب آخر ذكـرت مصـادر عربـية
أنه مــن امل ـت ـ ــوقـع أن تق ـ ــدم املــملـك ـ ــة
السعوديـة ودول عربية أخرى متويال
عاجال الـى السلطة الفـلسطينية يف

غضون أيام ملساعدتها يف دفع رواتب
مــوظفـيهــا بعــد أن أوقـفت اســرائـيل
مدفوعات الضرائب.
م ــن ج ـ ـ ـ ــانـ ـبـه ق ـ ـ ـ ــال دبـل ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــاس ــي
فلـسطيني يف الـرياض ان السـعودية
ستبدأ محـادثات الشهـر اجلاري مع
الـ ــسل ـط ـ ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة بـ ـش ـ ــان
مـ ـسـ ــاعـ ــدة مـ ــالـيـ ــة ال تـقل عـن 2ر1
مليـار دوالر لسـد العجـز املتـزايـد يف
امليزانية الفلسطينية.
وقـ ــال أحـمـ ــد قـ ــريع رئـي ــس الـ ــوزراء
الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي ال ـ ــى حــني ت ـ ـشـكــيل
حـكـ ـ ــومـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ان ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة
الفلـسـطيـنيـة الـتي تعـانـي من أزمـة
سـيـ ــولـ ــة جلـ ــأت الشقـ ــائهـ ــا العـ ــرب
لتخفـيف وقع الضـربــة االقتصـاديـة
لقرار اسرائيل.
لكن قـريع ومـســؤولني فلــسطـينـيني
اخ ـ ــريــن أع ـ ــرب ـ ــوا عــن أمـلهــم يف أن
توافق الـدولة اليهـودية حتت ضغط
ال ـ ــوالي ـ ــات املــتحـ ـ ــدة عل ـ ــى حتـ ـ ــويل
االموال.
وج ـم ـ ـ ــدت اس ـ ـ ــرائ ـيـل ال ـتـح ـ ـ ــويـالت

الـتـلق ــائـي ــة ال ــشه ــري ــة مل ــدف ــوع ــات
الضرائب الـى السلطة الفلـسطينية
ي ـ ــوم االربع ـ ــاء بعـ ــد اسـبـ ــوع يف فـ ــوز
حركـة املقاومـة االسالميـة (حماس)
يف االنتخـابـات .وكـان مقـررا حتـويل
نحو  55مليون دوالر.
وعــائــدات اجلـمــارك الـتـي جتـمعهــا
اســرائيـل نيــابــة عـن الفلـسـطـينـيني
مـص ــدر رئـي ـسـي لـتـم ــويل مـي ــزانـي ــة
الــسلـطــة الفلـســطيـنيــة وتـسـتخــدم
لـدفع اجور حـوالي  140الف موظف
يف احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة الـفـلـ ـ ـس ـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ـ ـ ــة.
ولتعـويـض العـائــدات الضـائعـة كـان
الفلسـطينـيون يـأملون يف احلـصول
علـى دفعـة نقـديــة أوليـة ال تـقل عن
 33ملـي ــون دوالر ي ــوم اخلـمـيــس مـن
السعودية وقطر.
لكـن جهــاد الــوزيــر الق ــائم ب ــاعمــال
وزيــر املــالـي ــة الفل ـسـطـيـنـي ق ــال انه
لـيــس مـن املـت ــوقـع أن تق ــدم ال ــدول
العــربـيــة اي مــدفــوعــات قـبل الـيــوم
ال ـ ـ ـسـ ـب ــت .وق ـ ـ ـ ــال ان املـف ـ ـ ـ ــاوض ـ ـ ـ ــات
مستمرة.

قلق امريكي بريطاين من هجامت جديدة للقاعدة
واشنطن (اف ب)
اعلـن م ــدي ــر االسـتخـب ــارات االمـي ــركـي ــة ال ــوطـنـي ــة ج ــون
نـيغروبـونتي امـام مجلـس الشـيوخ ان تـنظيـم القاعـدة يعد
لهجمات جديدة ضد الواليات املتحدة.
وقـ ــال املـ ـسـ ــؤول االمـيـ ــركـي امـ ــام جلـنـ ــة االســتخـبـ ــارات يف
مجلــس ال ـشـي ــوخ "ان مـصـ ــدر قلقـن ــا االس ــاسـي يـنـبع مـن
القاعدة".
وتابع نـيغروبـونتي "لقـد قضيـنا علـى غالبـية القـادة الذين
ك ــانـ ــوا علـ ــى راس الق ــاع ــدة عـ ــام  ،2001ومتكـنـت سـي ــاس ــة
مـكافـحة االرهـاب التي قـادتهـا الواليـات املتحـدة عام 2005
من صـد عملـيات القـاعدة والـتخلص من قـادة لها وتـدمير
بنيتها".

اال ان املسؤول االميركي اعتبر ان "العناصر االساسيني يف
القـاعدة يواصـلون االعداد لهجمـات ارهابية علـى الواليات
املتحـدة وعلـى اهـداف اخـرى انـطالقــا من قـواعــدهم علـى
احلدود بني باكستان وافغانستان".
وتابع نيغروبونتي ان القاعدة "ستحاول شن هجمات يكون
لهــا صــدى كـبيــر مــا دامت تــركـيبــة قيــادتهــا ال تــزال تعـمل
واجملموعات التابعة لها قادرة على خدمة مصاحلها".
واعتبـر ان "وتيرة" الرسـائل التي بعث بها الـرجل الثاني يف
القـاعـدة اميـن الظـواهـري "خالل الـسنـة املـاضيــة تفيـد ان
القاعـدة ترى انه مـن املهم جدا ان يـظهر ابـرز قادتهـا" على
وس ـ ـ ــائـل االعـالم عـل ـ ـ ــى س ـب ـيـل ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة لـل ـت ـن ـ ـظ ـيــم.

