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 صاحب السمو وولي العهد امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز محيياً مستقبليه لدى وصوله إلى الرياض أمس األول           (واس)  خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز مصافحاً صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهللا قبل مغادرته إلى أميركا 

 الملك عبداهللا يمدد لمفتي المملكة ولسفيرها في أميركا .. ووزير الصحة السعودي طمأن على صحته 

 خادم الحرمين يغادر إلى أميركا لمتابعة العالج وينيب ولي العهد 
 عواصم ـ وكاالت: غادر خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز أمس اململكة العربية 
السعودية متوجها الى الواليات 
املتحدة حيث سيجري فحوصات 
ويتلقى العالج بســـبب اصابته 
اناب  بانزالق غضروفي، بعدما 
صاحب الســـمو امللكـــي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام الدارة شؤون البالد 

في غيابه.
  وذكر بيان للديوان امللكي ان 
امللك عبداهللا غـــادر أمس «الى 
الواليات املتحدة االميركية الجراء 

بعض الفحوصات الطبية».
  وقبل مغادرته، اصدر خادم 
احلرمني امرا ملكيا اناب مبوجبه 
ولـــي العهد االمير ســـلطان بن 

عبدالعزيز ادارة شؤون البالد.
امللكي «انبنا    وجاء في االمر 
مبوجب امرنا هذا صاحب السمو 
امللكـــي االخ األمير ســـلطان بن 
ادارة  العهد في  عبدالعزيز ولي 
شـــؤون الدولة ورعاية مصالح 
الشـــعب خالل فترة غيابنا عن 

اململكة».
  وكان صاحب الســـمو امللكي 

العربيـــة  احلكيمـــة للمملكـــة 
السعودية ودعمه للعمل العربي 

املشترك.
  وكان صاحب الســـمو امللكي 
األمير سلطان بن عبدالعزيز عاد 

في وقت متأخر أمس األول.
  وكان في استقباله جمع من 
األمراء واملسؤولني السعوديني 
في قاعدة جوية في الرياض قادما 
من مدينة اغادير التي كان فيها 

في اطار زيارة خاصة.
  وقد بعث ولـــي العهد األمير 
سلطان بن عبدالعزيز برقية شكر 
وتقدير للملك محمد السادس ملك 
اململكة املغربية مبناسبة مغادرته 

املغرب. 
  ونقلت (واس) عن اصاحب 
الســـمو امللكي شـــكره حلفاوة 
االستقبال وكرمي الضيافة له في 
ختام اإلجازة اخلاصة التي قضاها 
في املغرب. الى ذلك طمأن محللون 
سعوديون على الوضع في اململكة 
السيما بعد مرض خادم احلرمني 
وقال الصحافي السعودي البارز 
جمال خاشقجي «على اجلميع أن 
يعلم أننا لدينا نظاما قائما حلل 
كل املواقف غير املتوقعة. نعلم أن 
األمير سلطان كان مريضا ونعلم 

اآلن أن امللك مريض». 

األمير سلطان بن عبدالعزيز عاد 
في وقت متأخر أمس األول إلى 
الرياض الدارة شؤون البالد في 

غياب خادم احلرمني.
  وقد طمـــأن وزيـــر الصحة 
السعودي عبداهللا الربيعة الشعب 
الســـعودي على صحـــة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 

وقال إنه سيستكمل العالج في 
الواليات املتحدة األميركية، على ما 
نقلت عنه وكالة االنباء السعودية 

(واس). 
  وقال ردا على سؤال للتلفزيون 
الســـعودي «أطمئن اجلميع أن 
خادم احلرمني الشريفني يتمتع 
بصحـــة جيدة وهـــو في وضع 

مستقر.. وتعودنا منه كذلك نهج 
الشفافية الذي أكده حفظه اهللا 
لنا وللجميع فـــي بيان الديوان 
امللكـــي، وكما ورد فـــي البيان 
الـــذي صدر منذ يومني أن خادم 
احلرمني الشريفني فقط يعاني من 
انزالق غضروفي وجتمع دموي 
أدى إلى ضغط بعض األعصاب 

أسفل الظهر وسببت بعض األلم، 
وأوصى الفريق الطبي بأن يغادر 
الواليات املتحدة األميركية  إلى 
لزيـــارة أحد املراكز املتخصصة 
الفقري الســـتكمال  العمود  في 
الفحوصـــات الطبيـــة ومتابعة 
العـــالج». وتابع مؤكدا «أنه في 
وضع مســـتقر ويتمتع بصحة 

وعافية».
الواليات  الى    وقبل مغادرته 
املتحـــدة، اصدر امللـــك عبداهللا 
سلسلة من املراسيم مبا في ذلك 
التمديد لكل من مفتي السعودية 
الواليات  وســـفير اململكة فـــي 

املتحدة.
  من جانبه، بعث األمني العام 

العربية عمرو  الـــدول  جلامعة 
موسى، برقية عاجلة إلى خادم 
احلرمني لالطمئنان على صحته 
سائال «اهللا سبحانه وتعالى أن 

ميتعه بالصحة والعافية».
  وأعرب موســـى عن متنياته 
بالشفاء العاجل للعاهل السعودي، 
مشيدا في الوقت نفسه بقيادته 

 صورة ارشيفية لسارة شورد التي افرج عنها سابقا تتوسط والدتي زميليها االميركيني احملتجزين حتى االن في طهران            (أ.ڤ.پ) 

 تحديد موعد محاكمة األميركيين المتهمين بالتجسس على إيران في ٦ فبراير 

 طهران تحّذر: لن نسمح ألحد بالقيام بـ «مغامرات» في الخليج
 عواصم ـ أ.ف.پ ـ يو.بي.آي: 
حذرت إيـــران أمس من انها لن 
تســـمح ألحد بالقيام مبغامرات 

في منطقة اخلليج.
  ونسبت وسائل إعالم إيرانية 
الى وزير اخلارجية منوچهر متكي 
قوله خالل افتتاح أعمال امللتقى 
الدولي الـ ٢٠ للخليج الفارسي 
في بندر عباس بجنوب إيران أن 
بالده» لن تسمح ألي بلد بالقيام 

مبغامرات في اخلليج.
  وأشـــار متكـــي الـــى الدور 
الرئيسي واملهم ملنطقة اخلليج 
في توفير االقتصاد واألمن في 
العالـــم برمته، وأضـــاف «هذه 
املنطقة من العالم شـــهدت على 
مـــر الدهور والعصـــور الكثير 
من احلوادث والذكريات احللوة 
واملرة»، وأضاف «ان مياه اخلليج 
الفارسي تردد على الدوام نداء 
الود والسالم واألمن وفي نفس 

الوقت نداء املقاومة أيضا».
  وتابع متكي «اليوم ال ميلك أي 
أحد أو أي قوة اجلرأة في النظر 
باستخفاف الى إيران، وعلى مدى 
ســـنوات يعلنون بشكل رسمي 
وغير رســـمي عن رغبتهم في 
مهاجمة إيران إال انهم يتراجعون 
عندما يقيمون صمود الشـــعب 

اإليراني».
  من جهة أخـــرى، مت حتديد 
موعد محاكمـــة ثالثة اميركيني 
متهمني بالتجسس في ايران اثر 
توقيفهم في ٢٠٠٩ على احلدود 
مع العراق، يوم ٦ فبراير ٢٠١١، 
على ما أعلن محاميهم مسعود 

الشافعي أمس.
   ومت تاجيل احملاكمة التي كانت 
مقررة في االصل في ٦ نوفمبر، في 
اللحظة االخيرة من قبل السلطات 
القضائية حيث يبدو ان اجهزة 
القضاء اغفلت اســـتدعاء سارة 
شورد وفق القانون، وهي ثالثة 

هذه القضية الى جانب السفارة 
السويسرية في طهران التي تتولى 
إدارة املصالح االميركية في ايران، 
علما ان العالقات الديبلوماسية 
االميركية االيرانية مقطوعة منذ 

ثالثني عاما.
   في غضون ذلك، حذر وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس 
أمس االول بلدان اميركا الالتينية 
التي جتري مفاوضات مع ايران 
حول تطوير قدرات نووية داعيا 
اياهـــم الى االنتبـــاه الى دوافع 

طهران.
   وكان الوزير االميركي يتحدث 
الى الصحافيني لدى وصوله الى 
سانتا كروز شرق بوليڤيا حيث 
اســـتضافت أمس مؤمتر وزراء 
دفاع االميركيتني. والدولة التي 
تستضيف املؤمتر بوليڤيا، هي 
احدى الدول املهتمة بالتعاون مع 

ايران في املجال النووي.
   وقال غيتس انه بالنظر الى 
«االرادة املتعمدة» من قبل ايران 
«بتجاهل قـــرارت مجلس االمن 
املتتالية فاني اعتقد ان  الدولي 
البلدان التي هي بصدد التفاوض 
مع ايران في هذا املجال يجب ان 
تكون متيقظة جدا وحذرة جدا 
في عالقاتها مع االيرانيني بشأن 
دوافع هؤالء ومـــا ينوون فعال 

القيام به».
   واكد غيتس انـــه اذا كانت 
املفاوضات تتعلق بالطاقة النووية 
لالستخدام املدني «فيمكن ضمان 
كل شـــيء حتت اشراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، ولن يكون 

لدينا اي اعتراض».
   لكنه اضاف «لست متاكدا من 
ان االيرانيني لديهم القدرة بشكل 
مستقل على مساعدة الغير في 
بناء منشـــأة نووية مدنية، ان 
قدراتهم اخلاصة (في هذا املجال) 
واقعة حتت تعاقد مع الروس» 

منذ ٢٠ عاما.  

املوقوفـــني وكان افرج عنها في 
سبتمبر بكفالة لدواع صحية.

   وعادت شورد (٣٢ عاما) الى 
الواليات املتحدة في حني اليزال 
رفيقاها جوش فتال (٢٨ عاما) 
وشاين باور (٢٨ عاما) معتقلني 

في ايران.
   وقال احملامي لوكالة فرانس 
برس «لقد تلقيت اشعارا رسميا 
من احملكمـــة للقدوم للدفاع عن 
الثالثة ســـارة وجوش  موكلي 
وشـــاين، خالل جلســـة في ٦ 
فبرايـــر»، واضـــاف «ان التهم 
املوجهة اليهم لـــم تتغير وهي 
(الدخول بشـــكل غير قانوني) 

الى ايران و(التجسس)».

   واعتقل باور وشورد وفتال 
في ٣١ يوليو ٢٠٠٩ بعدما دخلوا 
االراضي االيرانية بشـــكل غير 
قانوني بحسب ايران فيما كانوا 
يقومون بنزهة في منطقة جبلية 
في اقليـــم كردســـتان العراق، 
حيث تتداخل احلدود بني ايران 

والعراق.
   وأكـــد املتهمـــون انه ضلوا 
طريقهم غير ان القضاء اإليراني 
اتهمهم اثر ذلك بالتجسس االمر 
الذي تنفيه واشنطن، التي طالبت 

مرارا باطالق سراحهم.
   واعرب احملامي الشافعي عن 
خيبة امله جـــراء تأجيل موعد 
انعقاد جلســـة احملاكمة. وقال 

«لست سعيدا جدا حيال املوعد 
املتأخر لهذه اجللسة، ليس هناك 
اي تبرير لتمديـــد مدة توقيف 

موكلي».
الشافعي     وكشـــف احملامي 
انه طلب من القاضي السماح له 
مجددا بزيارة موكليه لتحضير 
مرافعة الدفاع، وانه «ينتظر الرد» 
موضحا انه لم يلتق موكليه منذ 
االفراج عن ساره شورد في ١٤ 
ســـبتمبر بكفالـــة مالية قدرها 
حوالـــى ٥٠٠ الف دوالر اميركي 
مت تســـديدها بواسطة سلطنة 

عمان.
   وكانت ســـلطنة عمان احد 
الوسطاء بني طهران وواشنطن في 

 استقالة وزيرة إيطالية تضاف إلى أزمات برلسكوني

 برلني ـ د.ب.أ: رحب الرئيس األميركي باراك أوباما أمس االول بفرصة فتح «صفحة جديدة» 
مع روسيا، وذلك في مقالة شرفية كتبها لصحيفة أملانية عقب قمة حلف شمال األطلسي (ناتو) 

هذا األسبوع.
ــي وروسيا بإمكانهما اآلن استئناف تعاون عملي ورسم «بداية    وقال أوباما إن حلف األطلس
جديدة» في العالقات بينهما، وذلك بعدما وافق الرئيس دميتري مدڤيديڤ على االنضمام لنظام 
ــة للعالقات في فترة ما بعد احلرب  ــتركة فيما اعتبر خطوة تاريخي درع صاروخية دفاعية مش
ــو، والذي جرى االتفاق عليه في  ــتراتيجي اجلديد للنات ــاردة. وأوضح أوباما أن املفهوم االس الب

لشبونة، يعترف بالقدرات والشركاء الالزمني ملواجهة حتديات القرن الواحد والعشرين.
  وألقى الرئيس األميركي بالضوء على أهمية الدرع الدفاعية املشتركة ملواجهة «التهديد احلقيقي 
ــتية، ولكنه أكد أيضا ضرورة االحتفاظ بالردع النووي.  واملتزايد» الذي متثله الصواريخ الباليس
ــي أن يبقى الناتو حلفا نوويا»، وأضاف ان  ــلحة (النووية) باقية، ينبغ وقال أوباما «مادامت األس
الواليات املتحدة ستحتفظ بترسانة نووية آمنة وفعالة لتمثل عنصر ردع، وفيما يتعلق بأفغانستان، 
ــليم املسؤولية األمنية  ــركاء الناتو قادرون على »التوفيق بني مناهجنا» لبدء تس قال أوباما إن ش

لألفغان العام املقبل وإمتام هذه العملية عام ٢٠١٤.
ــايتوجن» بعد يوم واحد من    وكتب أوباما مقالته لصحيفة «فرانكفورتر أجلماينه زونتاجزتس
اختتام القمة في لشبونة وأشار فيها إلى الواليات املتحدة وأوروبا «إننا أقرب الشركاء، ال ميكن 

ألي من أوروبا أو الواليات املتحدة مواجهة التحديات الراهنة دون اآلخر». 

 أوباما يفتح «صفحة جديدة» مع روسيا 
عبر مقالة في صحيفة ألمانية 

 برلـــني ـ أ.ش.أ: جدد وزيـــر الداخلية األملاني 
توماس دي ميزيير أكيـــده على جدية وخطورة 
التهديدات األخيرة بتنفيـــذ هجمات إرهابية ضد 
أهـــداف في أملانيا. وقال ميزييـــر، - في لقاء مع 
برنامج حواري للقناة األملانية األولى «إيه.آر.دي»، 
«رغم نسبية مصداقية املعلومات التي تشير إلى 
جدية التهديدات اإلرهابيـــة ألملانيا، إال أن الكثير 
منها جدير بالتصديق»، مؤكدا في الوقت نفســـه 

أنه «ال ميكن التأكد منها أيضا».
  تأتي تصريحات وزيـــر الداخلية األملاني على 
خلفية التحذيرات األخيرة من جانب أحد اإلرهابيني 
من احتمال تعرض مبنى الرايخستاغ، مقر البرملان 
األملاني (بوندســـتاغ) في العاصمة برلني، لهجوم 
مـــن قبل تنظيم القاعدة. مـــن ناحية أخرى حذر 
ميزيير من العواقب السلبية ملا وصفه بـ «التكهنات 
غير املسؤولة» بشأن التهديدات اإلرهابية، مؤكدا 
أنه لن يشـــارك في مثل هذه التكهنات، وقال دي 
ميزيير: «التكهنات لها تأثير نفسي، فهي تساعد 

على نشر اخلوف».
  وفي الوقت نفســـه، دعا فولفغانغ بوســـباخ، 
مسؤول الشـــؤون الداخلية في االحتاد املسيحي 
الدميوقراطي، الذي تتزعمه املستشـــارة األملانية 
أجنيال ميركل، إلى احلـــذر والتحلي بالهدوء في 
التعامل مع مثل هذه التحذيرات. وقال بوســـباخ 
«إننا بحاجة إلى معيار سليم من احلذر والهدوء، 
وال ينبغي أن نغير منطنا في احلياة اليومية». من 
جانبها، ذكرت هيئة مكافحة اجلرمية األملانية أن 
السيناريوهات احملتملة لتنفيذ هجمات إرهابية داخل 
أملانيا باتت «منطقية حلد بعيد وميكن تصديقها 

في إطار املعلومات املتوافرة حاليا». وأفاد تقرير 
محطة «إس.دبليو.أر» األملانية لالذاعة والتلفزيون، 
استنادا لوثيقة ســـرية لهيئة مكافحة اجلرمية، 
أن السيناريو األول حذر من كوماندوز انتحاري 
يتكون من أربعة أشخاص سافروا من أملانيا إلى 
شمال باكستان للتجهيز لتنفيذ مذبحة في العاصمة 
األملانية «برلني» قد تشـــمل مبنى البرملان األملاني 
(البوندستاغ)، وذلك على غرار مذبحة مدينة مومباي 
الهندية عام ٢٠٠٨ والتي أسفرت عن مقتل ١٧١ شخصا 
على األقل. وتشير الوثيقة في السيناريو الثاني 
إلى عودة اثنني من اإلرهابيني إلى أملانيا قبل فترة 
تتراوح بني ٦ و٨ أســـابيع لتنفيذ هجمات بقنابل 
موقوتة على جتمعات غفيرة للمواطنني في إحدى 
املدن الكبرى. يأتي ذلك بعد أن شـــهدت أملانيا في 
األيام األخيرة إجراءات أمنية مشددة في املطارات 
ومحطات القطارات وعلى احلدود حتسبا لوقوع 
هجمات محتملة. وفي هذا اإلطار، قالت صحيفة «بيلد 
آم زونتاج» إن عمليات املراقبة شملت أيضا الطرق 
الرئيسية واملعابر على ما يسمى بـ «خط البلقان» 
الصطياد العناصر اإلرهابية القادمة إلى أملانيا عبر 
حدود تركيا واليونان، غير أن هيئة مكافحة اجلرمية 
حذرت من تفشي حالة من الذعر والهستيريا بني 
املواطنني على خلفيـــة التقارير التي حتدثت عن 
خطط لتنظيم القاعدة لشن هجوم يستهدف مبنى 
البرملان األملاني. وضمن هذه االجراءات أيضا، قرر 
البرملان االملاني (بوندستاغ) أمس منع زائريه من 
الصعود الى قبته التي تشهد عادة عشرات االالف من 
الزائرين يوميا للتمتع باجواء العاصمة ومشاهدة 

العمل في البرملان عبر القبة الزجاجية الشفافة. 

ـ د.ب.أ: واجه رئيس   رومــــا 
الــــوزراء اإليطالــــي ســــيلفيو 
برلســــكوني ضغطا جديدا امس 
االول، بعد إعــــالن وزيرة تكافؤ 
الفرص مارا كارفاجنا استقالتها 
من منصبها. وصرحت كارفاجنا 
لصحيفة «إل ماتينو» الصادرة 
في نابولي بأنها ستستقيل عقب 
تصويت حجب الثقة املقرر في ١٤ 

ديسمبر املقبل.

  وقالت عارضة األزياء السابقة 
(٣٤ عاما) إنها ستترك احلكومة 
بسبب افتقادها للنفوذ فيما يتعلق 
مبشــــكلة التخلص من النفايات 
التي تعاني منها نابولي منذ فترة 
طويلة، واخلطــــط لبناء محرقة 
للنفايات في مسقط رأسها مدينة 
ساليرنو. ويعاني برلسكوني من 
الفضائح اجلنسية،  سلسلة من 
إضافة إلى قرار حليفه الســــابق 

رئيس مجلس النواب جيانفرانكو 
فيني بسحب الوزراء املوالني له 
مــــن احلكومة. ويعــــد تصويت 
حجب الثقة هو اليوم احلاســــم 
في إيطاليا بالنسبة لرئيس الوزراء 
برلسكوني (٧٤ عاما)، وستجبر 
الهزمية سواء في مجلس النواب 
أو مجلس الشيوخ، برلسكوني 
الذي تولي منصب رئيس الوزراء 

ثالث مرات على االستقالة.  

 لشبونةـ  د.ب.أ: استنادا إلى سجل السنوات 
األخيرة، لم تكن أنظمة الدفاع الصاروخية على 
ما يبدو وسيلة لكسر اجلليد في العالقات بني 
روسيا وحلف شمال األطلسي (ناتو)، لكن 
قمة احللف في لشبونة يبدو أنها لم حتقق 
سوى هذا الهدف. وكانت اخلطط األميركية 
إلقامة أنظمة مضادة للصواريخ في پولندا 
وجمهورية التشيك قد أثارت حفيظة روسيا 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ وتسببت في أزمة سياسية 
حادة، لكن قرار الناتو يوم اجلمعة املاضي 
دعوة روسيا للمفاوضات بشأن االنضمام إلى 
نظام جديد للدرع الصاروخية وقبول موسكو 
املبدئي بهذه الدعوة قد غير متاما من املسار 

الذي كانت تسير عليه األمور.
  ازاء ذلــــك، قال تومــــاس جومارت، مدير 
الدراسات الروسية في املعهد الفرنسي للعالقات 
الدولية إن «الدفاع الصاروخي ميثل بشكل 
واضح املســــألة األكثر حساسية بني الناتو 
وروسيا، وفي حال حتقيق خطوة لألمام في 
هذا الشأن، فإن ذلك سيكون تغييرا في منط 

العالقة بني روسيا والناتو».
  وكانت مسألة أنظمة الدفاع الصاروخية قد 
تسببت أكثر من مرة في خالفات بني واشنطن 
وموسكو، واعتبرت اخلطط األميركية إلقامة 

أنظمة مضادة للصواريخ في الستينيات من 
القرن املاضي ومشروع «حروب النجوم» في 
الثمانينيات من القرن املاضي باإلضافة إلى 
خطط الرئيس األميركي السابق جورج بوش 
اخلاصة بإقامة الدرع الصاروخية في پولندا 
والتشــــيك عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ مبثابة تهديد 
للقدرات النووية الضاربة لالحتاد السوفييتي 
السابق وروسيا، وبالتالي للتوازن النووي 

االستراتيجي.
  والسؤال هو ما الذي دفع إلى حدوث هذا 
التحول الكبير في موقــــف اجلانبني وبهذه 

السرعة؟
  يــــرى محللون أن الســــبب األول هو أن 
الرئيس األميركي باراك أوباما أعطى أولوية 
لكي يثبت لروسيا أن هذا النظام ليس موجها 

ضدها.
  حيث قال افنيش باتيل اخلبير والباحث في 
قضية الدرع الصاروخية في معهد اخلدمات 
امللكية املتحدة في بريطانيا إن «االختالف بني 
مفاهيم بوش وأوباما بشأن الدفاع الصاروخي 
هو (اختالف) تقني بشــــكل جزئي....لكنه 
أيضا (اختالف) في اللغة التي صيغت بها، 
والرسالة ثابتة هي أنه (النظام الصاروخي) 

ليس تهديدا لروسيا».

  ويشير مسؤولون أميركيون في هذا الصدد 
إلى كل من حجم وموقع مشروع أوباما، حيث 
ان نظام الدفاع الصاروخية سيضم في البداية 
عددا قليال من الســــفن املضادة للصواريخ، 
وبالنســــبة ملوقعه فإن سيتمركز في البحر 
املتوســــط كدليل على أنه موجه ضد إيران 

وليس روسيا.
  وأضاف باتل أن «حقيقة تأكيد روســــيا 
اســــتعدادها للتعاون ال تعني أنها ستمضي 
(في هذا األمر) بنسبة ١٠٠٪، لكنها تريد أن 
تقول أكثر «اطرحوا خياراتكم على الطاولة 
وسوف ندرسها»، ويقول احملللون أيضا ان 
التوافق بني الناتو وروسيا تدفعه ضروريات 
استراتيجية لعدم اختالق اخلالفات بينهما 
بينما هناك قضايــــا أكثر أهمية يجب القلق 

بشأنها.
  وقالت اوكسانا انتونينكو وهي زميلة بارزة 
في املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في 
لندن «سيكون أمرا غير صائب متاما استمرار 
اجلانب الروســــي في الدفاع عن نفسه ضد 
صراع محتمل مع الناتو بينما يواجه تهديدات 

خطيرة في أماكن أخرى».
  مــــن جانبه أوضح جومارت «بالنســــبة 
للناتو حاليا وفي ظل أولوياته والوضع في 

أفغانستان، هناك فكرة رئيسية وهي أن أمام 
الناتو ما يكفي من املشاكل ومن غير املمكن 

تعقيد األمور مع روسيا أيضا».
  ويؤكد اخلبراء على ضرورة حدوث تقارب 
بني روسيا وحلف الناتو واالتفاق على توازن 
عاملي جديد للقوى حيــــث يواجه اجلانبان 
تهديدات مماثلة في وقت ينبغي أيضا على 
كل منهما التعامل مع قوى جديدة باألخص 

الصني ذلك اجلار العمالق لروسيا.
  لكن اخلبراء يحذرون من أن الوقت قصير 
أمام هذا التقارب حيــــث انه في حال اختار 
الرئيســــان أوباما ونظيره الروسي دميتري 
مدڤيديڤ الترشح في االنتخابات الرئاسية 
للفوز بوالية ثانية عام ٢٠١٢، ســــيكون كل 
منهما حتت ضغط إلحداث نتائج ســــريعة 
أو تقدمي أوراق اعتمــــاد جديدة على صعيد 
السياسة اخلارجية من خالل اتخاذ مواقف 
متشددة كل منهما ضد اآلخر. وقالت انتونينكو 
«إننــــا نواجه نافذة فــــرص فريدة للبدء في 
حتويل العالقة بني روسيا والناتو..... وفي 
حال إضاعتنا هذه الفرصة فإن ذلك ميكن أن 
يخلق الكثير من املشــــاكل في املستقبل مع 
الفترات  الواليات املتحدة وروســــيا  دخول 

التي تسبق االنتخابات». 

 الناتو وروسيا ونظام صاروخي يكسر الجليد بينهما 

 ألمانيا: تفشي حالة الذعر والهستيريا من اإلرهاب  
..والبرلمان يحظر صعود السياح إلى قبته


