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صقلية � رويترز: قال زعي����م املافيا في صقلية 
فيليبو غرافيانو امس إنه لم يسبق أن كانت له صالت 
بشريك مقرب من سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء 
ايطاليا مما يثير شكوكا حول األدلة التي قدمها مجرم 
آخر تربط بني رئيس الوزراء وش����بكات العصابات 
اإليطالية. ونفى جرافيانو املسجون حملكمة ايطالية 
والذي يقضي عدة أحكام بالسجن املؤبد مع شقيقه 

غوسيبي لدورهما في حملة تفجيرات نفذتها املافيا 
عام 1993 طلب املساعدة من ساسة او إجراء اي اتصال 
بالسناتور مارشيللو ديلوتري املوالي لبرلسكوني. 
وال يرتبط برلسكوني رسميا بالدعوى التي تنظر 
في باليرمو لكن طلب استئناف قدمه ديلوتري حلكم 
بسجنه تسعة أعوام لصالته باملافيا أظهر أدلة جديدة 

تزعم وجود صالت بني برلسكوني واملافيا.

المافيا اإليطالية تنفي صلتها بشريك لبرلسكوني

»ديلي تليغراف«: طهران تسعى للحصول على معدات نووية عن طريق تايوان

»األوروبي« يهدد إيران بعقوبات جديدة.. 
و»الوكالة« تفتش »فوردو« للمرة الثالثة

عواصم � وكاالت: عبر قادة االحتاد األوروبي 
امس عن قلقهم من فشل إيران في توضيح نواياها 
بش����أن برنامجها النووي وهددوها بعقوبات 

جديدة إذا رفضت العودة إلى املفاوضات.
وحث القادة إيران في مس����ودة بيان على 
االنصياع دون تأخي����ر لقرارات مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية التابعة للمنظمة الدولية.
وقال البي����ان إن مجلس االحتاد األوروبي 
املكون من 27 دولة »يعبر عن قلقه البالغ الن 
إيران لم تفعل حتى اآلن أي شيء إلعادة بناء 
ثقة املجتمع الدولي في الطبيعة السلمية البحتة 
لبرنامجها النووي«. وأضاف البيان مؤكدا أن 
االحتاد األوروبي اليزال منفتحا على التوصل 
حلل من خالل التفاوض »ان فشل إيران املستمر 
في تلبية التزاماتها الدولية وعدم اهتمامها على 
ما يبدو باس����تئناف املفاوضات يتطلبان ردا 
واضحا مبا في ذل����ك اتخاذ اجراءات مالئمة«. 
ويستخدم االحتاد األوروبي عبارة »اجراءات 

مالئمة« لإلشارة إلى العقوبات.
وذكر البيان أن االحتاد س����يدعم خطوات 
مجلس األمن الدولي وأنه مستعد أيضا التخاذ 

اجراءات خاصة به.
وقال قادة االحتاد إن وزراء خارجية الدول 

االعضاء س����يبحثون اخليارات في اجتماعهم 
املقبل في بروكسل يوم 21 يناير.

ووجهت بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة 
تهدي����دا اليران أمس بأنها قد تواجه املزيد من 
العقوبات بسبب برنامجها النووي لكن روسيا 
والصني حملتا إلى أنهما غير مقتنعتني باحلاجة 
لفرض املزيد م����ن االج����راءات العقابية على 

اجلمهورية االسالمية.
وقال السفير الفرنس����ي في مجلس االمن 
جيرار أرو للمجلس إن باريس مستعدة لبدء 

وضع مسودة قرار للعقوبات قريبا.
وصرح ديبلوماس����يون في االمم املتحدة 
بأن مس����ؤولني بارزين م����ن الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسيا والصني 
قد يجتمعون االس����بوع املقبل ملناقشة قضية 
إيران التي يشتبه الغرب بأنها تسعى المتالك 

أسلحة نووية.
م����ن جانبه، توقع وزي����ر الدفاع االميركي 
روبرت غيتس ام����س فرض »عقوبات جديدة 

هامة« على ايران.
وقال غيتس متحدثا الى مجموعة من اجلنود 
االميركيني في قاع����دة على مقربة من كركوك 
شمال بغداد »اعتقد انكم سترون االسرة الدولية 
تفرض بعض العقوبات االضافية الهامة اذا لم 

يبدل االيرانيون نهجهم ويوافقوا على القيام 
مبا سبق ووافقوا عليه في مطلع اكتوبر«.

الى ذلك، وصل فريق من مفتش����ي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الى العاصمة اإليرانية 
طهران للقيام بثالث مهمة تفتيش ملوقع فوردو 
النووي. ونقلت وكالة »مهر« اإليرانية لألنباء 
عن مصادر ديبلوماسية في ڤيينا قولها إن هذه 
املهمة هي مهم����ة التفتيش الثالثة لهذا املوقع 
في فوردو واملفترض أنه يحتوي على منشآت 

جديدة لتخصيب اليورانيوم.
وكانت الوكال����ة الدولية للطاقة الذرية قد 
أجرت ف����ي نهاية أكتوبر املاض����ي أول عملية 
تفتيش في هذا املوقع الذي هو قيد البناء في 
منطقة جبلية على بعد خمسني كيلومترا من 

مدينة قم املقدسة في قرية فوردو.
وفي منتصف نوفمبر املاضي أجرت الوكالة 

عملية تفتيش ثانية في هذا املوقع.
ال����ى ذلك، ذكرت صحيف����ة ديلي تليغراف 
امس أن ايران تس����عى للحصول على معدات 
نووية عن طريق تايوان ويقوم مسؤولو األمم 
املتحدة بالتحقيق في مزاعم قيامها بإنش����اء 
شبكة تهريب جديدة تستخدم شركات مقرها في 
تايوان للحصول على معدات ميكن استخدامها 

إلنتاج أسلحة نووية.

مولن: نقل المسؤولية األمنية إلى األفغان يبدأ في يوليو 2011

أوباما: أفغانستان لن تصبح »محمية دائمة« ألميركا
مستوطنون يحرقون مسجداً في الضفة الغربية

عواص����م � وكاالت: قال����ت اجه����زة االمن 
الفلسطينية امس ان مستوطنني اسرائيليني 
متطرفني قاموا ليل امس االول باعمال تخريبية 
في مس����جد قرب مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية. وبحسب السلطات الفلسطينية احمللية 
فان املستوطنني احرقوا مصاحف وكتبا دينية 
وسجادة في املسجد الكبير في قرية كفر ياسيف 

بعدما كسروا بابه.
وبحسب املصادر االمنية وشهود عيان فان 
املعتدين كتبوا شعارات معادية للفلسطينيني 
عل����ى جدران املس����جد باللغ����ة العبرية مثل 
»استعدوا لدفع الثمن« و»سنحرق كل شيء«، 

واندلعت مواجه����ات صباح امس بني االهالي 
الذين  الفلسطينيني واجلنود االس����رائيليني 
قدموا للتحقيق، وقوبلوا بالرشق باحلجارة. 
القنابل  ورد اجلنود االس����رائيليون باطالق 

الغازية.
ونددت االدارة العسكرية االسرائيلية التي 
تلقت عددا من الشكاوى، باعمال التخريب هذه 
ووعدت مبالحقة الفاعلني الذين يش����تبه ان 
يكونوا اتوا من مستوطنة يهودية مجاورة،واكد 
اجليش االسرائيلي للسلطة الفلسطينية انه 
»يعتبر احل����ادث خطيرا«. ونقل����ت االذاعة 
االسرائيلية عن رئيس مجلس املستوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية )يشع( داني ديان 
قوله ان هذا العمل »احمق وكريه« وانه »يؤذي 

االستيطان«.
الى ذلك، اعلن وزير في حزب الليكود احلاكم 
في اسرائيل ان قرار احلكومة بتعليق االستيطان 
في الضفة الغربية احملتلة ملدة عش����رة اشهر 
ال يشكل »جتميدا فعليا« العمال البناء. وقال 
بيني بيغني الوزير بدون حقيبة، خالل اجتماع 
في تل ابيب مس����اء ام����س االول ان »االمر ال 
يتعلق بتجميد فعلي. لم نقرر جتميد احلياة 
في املستوطنات، بل فقط فرض بعد احلدود 

العمال البناء« في الضفة الغربية. 

 واشنطن – وكاالت: اكد الرئيس 
االميركي باراك اوباما ان حتديد موعد 
النسحاب القوات األميركية املوجودة 
امرا ضروريا  افغانستان يعد  في 
الظهار ان افغانستان ليست »محمية 
دائمة« للواليات املتحدة األميركية.  
وقال اوباما في اول مقابلة يجريها 
منذ اعالنه استراتيجيته اجلديدة 
جتاه افغانستان االسبوع املاضي 
مع محطة »س����ي بي اس« انه مع 
عدم وجود موعد نهائي لالنسحاب 
من افغانستان فاننا نرسل ونعطي 
لالفغان رسالة خاطئة مضيفا ان 
هذا هو التزامنا وهو التزام مفتوح 
من حيث املدة وال حدود له. واضاف 
التي  املقابلة  حسب مقتطفات من 
ستنش����ر كاملة غ����دا »ليس االمر 
متعلقا مبا كان يريده االميركيون 
بتوجههم الى افغانستان عام 2001. 
كانوا يري����دون مطاردة القاعدة«. 
واكد اوباما في السياق ذاته »اعتقد 
ان هناك العديد من االشخاص في 
افغانس����تان الذين يرضيهم متاما 
ان تكون افغانستان محمية دائمة 
للواليات املتح����دة األميركية دون 
ان يتحمل����وا العبء ال����ذي ندفع 
م����ن اجله جليش يؤمن لهم امنهم 

وامتيازاتهم«.
على صعيد متصل، قال رئيس 
هيئة االركان املشتركة في اجليش 
األميركي االميرال مايكل مولن امس 

ان املرحلة االنتقالية لنقل املسؤولية 
في افغانستان الى القوات االمنية 
االفغانية ستبدأ في يوليو من عام 
2011.  وقال مولن في مؤمتر صحافي 
الدف����اع األميركية  في مقر وزارة 
)پنتاغ����ون( »في اعتق����ادي وفي 
اعتقاد قادتنا ان زيادة عدد القوات 
مبقدار 30 الف جندي اضافي مقرونا 
مبساهمات اضافية من حلفائنا في 
احللف االطلسي يعطي قائد القوات 
األميركية في افغانستان اجلنرال 
ستانلي مكريستال كل القوات التي 
يحتاجها العام املقبل ملواجهة زخم 
التمرد املتصاعد بش����كل متزايد«.  
انتهى  ان »النقاش  واضاف مولن 
والقرار اتخذ وحان وقت التنفيذ« 
مشيرا الى ان »هذا يجب ان يكون 
تركيزنا االن وهو تركيزنا الوحيد«. 
وعقب قرار الرئيس األميركي باراك 
اوباما ارسال 30 الف جندي اضافي 
الى افغانستان اعلنت وزارة الدفاع 
ان نحو 16 الف جندي سيصلون 
تباعا في غضون االسابيع القليلة 
املقبلة. وقال ان الواليات املتحدة 
ستسرع من خطط انتشار اجلنود 
الباق����ني حيث يتوق����ع ان يصلوا 
الى افغانس����تان منتصف الصيف 
املقبل مش����يرا الى ان اوباما منح 
مكريستال »املرونة »للتصرف في 
القوات االضافية التي ستنشر في 

افغانستان.

توقيف أميركيين في باكستان يقرع ناقوس
الخطر حول عنف شباب الواليات المتحدة 
واشنطنـ  أ.ف.پ: حذر خبراء اميركيون استطلعت اراءهم 
ــار ظاهرة حتول شبان اميركيني نشأوا في الواليات  من انتش

املتحدة الى العنف املسلح متأثرين بفكرة »اجلهاد املقدس«.
وبحسب هؤالء اخلبراء فان واشنطن اغمضت عينيها عن 
ــف الواجب اتخاذه ملواجهة هذا  هذا االمر لعدم معرفتها باملوق

التهديد اآلتي من داخل الواليات املتحدة.
واملثال االخير على ذلك هو ما جرى امس االول، اذ اوقفت 
السلطات الباكستانية 5 شبان اميركيني مشتبه في تخطيطهم 
لتنفيذ هجمات. والشبان اخلمسة مسلمون يعيشون في فرجينيا 
احدى ضواحي واشنطن الهادئة. وقال نهاد عوض املسؤول في 
مجلس العالقات االميركية االسالمية، احدى كبريات املنظمات 
ــالمية في البالد، انه عندما عثرت عائلة احد الشبان على  االس
شريط ڤيديو يظهر فيه الشاب متحدثا باإلجنليزية عن اجلهاد، 

»ادركت مجموعتنا )املسلمة(« وجود مشكلة.
 وقال بروس ريدل احد عمالء وكالة االستخبارات االميركية 
ــابقني »ليست لدينا معلومات عن هذه القضية، ولكن يبدو  الس
ــتانية او افغانية او  ــبان اميركيني من اصول باكس اننا ازاء ش

صومالية حتولوا الى تبني العنف«.
 واضاف ريدل »نحن نعلم منذ سنوات غير قليلة ان القاعدة 
ــكر طيبة يتوقون لتجنيد شباب من  وحلفاءها مثل جماعة عس
ــون في الواليات املتحدة او بريطانيا  ــتانية يعيش اصول باكس
ــبب في ذلك ان مثل هؤالء  ــكان آخر في العالم«، والس او اي م

يشكلون كسبا ثمينا ملثل هذه اجلماعات.

األمير سلطان: التعنت اإلسرائيلي ينذر 
بخطر داهم ويديم األزمات في المنطقة

الرياض - يو. بي أيه: قال ولي العهد السعودي صاحب السمو 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز، في كلمة ألقاها مبناسبة عودته 
الى اململكة، ان التعنت اإلسرائيلي ينذر بخطر داهم ويدمي األزمات 
ــرق  ــتقرار في منطقة الش في املنطقة. واضاف أن حالة عدم االس
ــط »تدعو إلى القلق ومواصلة التعنت اإلسرائيلي وتصديه  األوس
لكل مقترحات ومبادرات السالم تنذر بخطر داهم يعمق من معاناة 
ــع النظام العاملي  ــات املنطقة ويض ــطينيني ويدمي من تأزم الفلس
ــرائيلي  ــتفزاز اإلس من جديد أمام مزيد من التحدي ملواجهة االس
ــرارات الدولية«. وتابع »إن العالم من حولنا مير مبرحلة حرجة  للق
ــكرية«. وأوضح أن »األوضاع  من االضطرابات السياسية والعس
ــا واملراجعة  ــى إخالص النواي ــطينيني حتتاج إل ــة للفلس الداخلي
ــتقبل للخروج من  ــات والنظر إلى املس ــة وجتاوز اخلالف الصادق
املأزق احلالي والسعي نحو توحيد الصف ووحدة الكلمة ملواجهة 
ــطينية«.  ــمة من تاريخ القضية الفلس حتديات هذه املرحلة احلاس
ــتقرار في العراق وأفغانستان وما متر به كل  وقال »ان عدم االس
ــالميا  ــتان يتطلب عمال عربيا وإس ــن اليمن والصومال وباكس م
ــالمية املزيد  ودوليا جادا ومخلصا لتجنيب املنطقة العربية واإلس
ــان وتوظيف اإلمكانات  من القتل والدمار ولتخفيف معاناة اإلنس

والطاقات للتنمية والتطوير في هذه البلدان«.

وزيرا »الدفاع« و»الداخلية« أمام مجلس النواب اليوم

المالكي يدعو واشنطن لتجهيز العراق باألسلحة
بغداد � كونا� بي.بي.سي � أ.ش.أ: استقبل رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي امس وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس خالل زيارته 
الرسمية الى العراق. وذكر املالكي في بيان أصدره مكتبه امس انه 
دعا خالل اللقاء الواليات املتحدة الى مس���اعدة العراق في عملية 

جتهيز القوى األمنية باألسلحة احلديثة واملتطورة.
وكشف عن ان لدى بالده خططا جديدة ملعاجلة االحداث االمنية 
االخيرة مؤكدا تركيز العمل حاليا على اجلهد االستخباري واالستفادة 

من تعاون املواطنني مع االجهزة األمنية.
من جهته، جدد وزير الدفاع األميركي دعم بالده للعراق في سعيه 
للحفاظ على أمنه واس���تقراره من خالل مساندة القوات العراقية 

ومساعدتها في مجاالت التجهيز والتسليح.
وأكد غيتس عدم تأثير األح���داث األمنية االخيرة على التغيير 

واالستقرار الذي تعيشه بغداد حاليا.
إلى ذل���ك، حدد مجلس الن���واب العراقي جلس���ة اليوم موعدا 
»الس���تضافة« وزير الدفاع عبدالقادر العبي���دي والداخلية جواد 
البوالن���ي، باإلضافة لقائد عمليات بغداد املقال من منصبه الفريق 

عبود قنبر هاشم خيون.

تقارير جديدة تربط »بالكووتر«
بعمليات سرية لـ »سي آي أيه« في العراق

ــر صحافية أميركية  ــنطن ـ رويترز: قالت تقاري واش
ــا من شركة األمن اخلاصة بالكووتر وورلد وايد  ان حراس
شاركوا في أكثر من عملية حساسة لوكالة املخابرات املركزية 
ــي آي أيه( في العراق مبا في ذلك غارات على  األميركية )س

متشددين مشتبه بهم في العراق وأفغانستان.
ــت صحيفة »نيويورك تاميز« في موقعها على  وأوضح
ــتان بدأ أوائل  االنترنت امس أن دور بالكووتر في أفغانس
ــركة  ــتأجرت وكالة املخابرات املركزية ش 2002 عندما اس
ــي فندق اريانا  ــة محيط محطتها ف األمن اخلاصة حلراس

في كابول.

فلسطينيان يعاينان آثار اخلراب وبقايا املصاحف التي خلفها حرق مستوطنني ملسجد قرب نابلس                  )رويترز(

ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز بني مستقبليه ويبدو وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز و أمير منطقة الرياض 
)واس(صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز وعدد من األمراء

فرحة عارمة في المملكة بعودة ولي العهد من رحلته العالجية والكويت تهنئ 
الرياض � وكاالت: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز ولي العهد 
ونائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع والطيران واملفتش العام 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز الذي عاد 
من املغرب منهيا فترة نقاهة 
بعد رحلة عالجية ناجحة في 

الواليات املتحدة.
ووصل األمير سلطان بن 
عبدالعزيز بصحبة أمير منطقة 
الرياض صاحب السمو امللكي  
األمير سلمان بن عبدالعزيز 
الذي الزم���ه ط���وال رحلته 
العالجية التي دامت أكثر من 

عام.
وكان في مقدمة مستقبلي 
ول���ي العهد الس���عودي لدى 
وصوله إلى مطار امللك خالد 
الدول���ي بالرياض إلى جانب 
خادم احلرمني عدد من األمراء 
البيعة  بينهم رئيس هيئ���ة 
صاحب السمو امللكي  األمير 
مشعل بن عبدالعزيز، وحشد 
من كبار املسؤولني من مدنيني 

وعسكريني.
وش���هد الشارع السعودي 
موجة فرح عارمة بهذه العودة 
امليمونة لولي العهد الى ارض 
الوط���ن بعد ان من اهلل عليه 

بالشفاء التام.
وكان ف���ي وداعه في مطار 

صاحب السمو: نشارك األسرة المالكة والشعب السعودي األفراح واالبتهاج بهذه المناسبة

املغرب األمير موالي رش���يد 
قبل ان يغ���ادر مدينة اغادير 
الس���احلية في جنوب املغرب 

حيث ميلك قصرا هناك.
واح���تفاء بهذه املناس���بة 
اصدر خادم احلرمني مس���اء 

امس ام���را بالعفو عن بعض 
س���جناء احلق العام الذين ال 
يشكلون خطرا على االمن العام 

او النظام.
وقال وزير الداخلية االمير 
نايف بن عبدالعزيز: سيستفيد 

م���ن ه���ذا العف���و املوقوفون 
واحملكومون في بعض اجلرائم 
البسيطة واملخالفات او بعض 
املطالبات احلقوقية التي انتهى 
فيها احلق اخلاص ولم يبق إال 
العام وليسوا  استيفاء احلق 

ممن مت ايقافهم او احلكم عليهم 
في جرائم كبيرة.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم 
امللك  الش������ريفني  احلرم���ني 

عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز آل 
العربية  اململكة  س���عود ملك 
الش���قيقة، أعرب  السعودية 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة عودة أخيه صاحب 
السمو امللكي األمير سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
وزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام إلى أرض الوطن مشافى 
معافى، داعيا سموه تعالى أن 
يدمي عليه نعمة الصحة ومتام 

العافية ملواصلة عطائه املعهود 
في خدمة وطنه، ومش���اركا 
سموه األسرة املالكة الكرمية 
والشعب السعودي الشقيق 
األفراح واالبتهاج بهذه املناسبة 
السعيدة ومتمنيا للبلد الشقيق 
العزة  الك���رمي كل  وش���عبه 
والرفع���ة في ظل قيادة أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
كما بعث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
السمو امللكي األمير سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام ضمنها س���موه خالص 
تهانيه مبناس���بة عودته إلى 
أرض الوطن مشافى معافى بعد 
رحلة العالج التي تكللت بفضل 
اهلل تعالى بالتوفيق والنجاح 
داعيا سموه املولى تعالى أن 
يدمي عليه نعمة الصحة ومتام 
العافية ملواصلة عطائه املعهود 

في خدمة وطنه.
كما بعث سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيات تهنئة 

مماثلة.


