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 بغداد ـ أ.ف.پ: سيتولى رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي الذي سيعرض تشكيلة 
حكومتـــه اليوم على البرملان، مســـؤولية 
الثـــالث بالوكالة، حلني  الوزارات األمنية 

االتفاق على مرشحني لهذه املناصب.
  وقال حســـن الســـنيد الذي ينتمي الى 
االئتالف العراقي املوحد في تصريح لصحيفة 

الصباح احلكوميـــة ان «الوزارات األمنية 
(الدفاع والداخلية واألمن الوطني) سيتم 
تأجيل اعالنها الى مرحلة ثانية، وسيقوم 
بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري املالكي 

حلني التوافق بشأنها».
  بدوره، اكد النائب خالد االسدي ان املالكي 
«سيعرض وزراء معظم حكومته اجلديدة 

على البرملان لكن من دون مرشحني للوزارات 
األمنية الثالث».

  وقال االسدي القيادي في ائتالف دولة 
القانون بزعامـــة املالكي في هذا اإلطار ان 
«الوزراء األمنيني ســـيكونون مســـتقلني 
وسيختارهم املالكي ويعرضهم على الكتل 

السياسية للتفاهم بشأنهم». 

 المالكي سيتسلم الوزارات األمنية الثالث بالوكالة لحين االتفاق على مرشحين 

 مبارك: نواجه محاوالت خارجية لضرب وحدتنا الوطنية 
 القاهرة ـ خديجة حمودة والوكاالت

الرئيس املصري حسني مبارك    حذر 
امس من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات 
إسرائيل على اســـتقرار الشرق األوسط 
والعالم واصفا التحرك الدولي جتاه هذا 
الشأن بأنه «ال يرقى» جلسامة التحديات 

واملخاطر.
  وقال في كلمة أمام جلسة مشتركة 
ملجلسي الشعب والشورى (البرملان) 
في بداية دورة برملانية جديدة «ان على 
إســـرائيل أن تتحمل مسؤولية توقف 
املفاوضـــات وعليها أن تعلـــم أن أمن 
شـــعبها يحققه السالم وليس السالح 

أو االحتالل».
  وحث جميع األطراف على أن تتحمل 
مســـؤولياتها مضيفا ان «على الواليات 
املتحدة وباقي أطراف (اللجنة) الرباعية 
الدولية أن تتحمل مسؤوليتها على نحو 
جاد وفعال للخروج من املأزق الراهن».

  ولفت في الوقت نفســـه الى أن مصر 
ماضية في حتمل مسؤوليتها جتاه القضية 
الفلســـطينية وقضية السالم ومواصلة 
اجلهود من أجل سالم عادل يحقق األمن 
للجميع وينهي معاناة الشعب الفلسطيني 
الفلســـطينية املســـتقلة  الدولة  ويقيم 

القدس الشرقية «مبسجدها  وعاصمتها 
األقصى وحرمه الشريف».

  وتابع بالقول إن «تعاملنا مع قضايا 
السياسة اخلارجية واألمن القومي حتكمه 
الصراحة والوضوح، ما نقوله في العلن هو 
ما نقوله وراء األبواب املغلقة، ال نفرط أبدا 
في سيادتنا أو استقالل إرادتنا، وال نقبل 
مشروطيات أو إمالءات، ال نغفل للحظة 
عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها ، 
ونتعامل مع محاور األمن القومي بجميع 
أبعاده، كقضيـــة حياة ووجود ومصير، 
مند يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول 
العالم، وال نسمح ألحد بزعزعة استقرارنا، 
أو صـــرف انتباهنا عـــن قضايا الداخل 

املصري، وتطلعات املصريني».
  وأكد مبارك اهتمامه مبلف مياه النيل 
كجزء من أمن مصـــر القومي، وقال إننا 
«ملتزمـــون باحلـــوار ومواصلة تقدمي 
املساعدات لدول حوض النيل» مشيرا الى 
أن تلبية الطلب املتزايد من املياه يتطلب 
ترشيد اســـتهالك املياه،  واالستفادة من 
مصادر املياه األخرى مثل املياه اجلوفية، 
وسوف يطرح مشـــروع قانون حلماية 

املياه اجلوفية.
  وقال مبارك «إننـــا نواجه محاوالت 

للتدخل في شؤوننا والضغط علينا في 
ملفي الوحدة الوطنية، وإثارة الوقيعة مع 
دول حوض النيل، إننا ال نفرط في سيادتنا 
واستقالل إرادتنا، وال نقبل مشروطيات 
بشأنها، ونتعامل مع محاور األمن القومي 

كقضية حياة أو موت».
  كما أكد مبـــارك أن مصر تبذل أقصى 
اجلهد للحفاظ على اســـتقرار السودان 
والعراق ولبنان واليمن كما تعمل من أجل 
أمن وسالم املنطقة العربية ومن أجل عمل 
عربي مشترك يحفظ هوية العرب والتصدي 

حملاوالت الهيمنة وبسط النفوذ.
  وأشـــار كذلـــك الى الســـعي لتعزيز 
العربي في مجـــاالت االقتصاد  التعاون 
والتجارة واالســـتثمار موضحا أن مصر 
العربية االقتصادية  القمة  ستستضيف 
املقبل «لنبني  الشهر  الثانية  والتنموية 
على ما حققته القمة األولى العام املاضي 

بدولة الكويت الشقيقة».
  وعلى الصعيد الداخلي أعلن الرئيس 
املصري االنتهاء من دراسات فنية لبناء أربع 
محطات نووية لتوليد الكهرباء فيما سيتم 
في غضون أسابيع قليلة طرح مناقصة 
بناء احملطة األولى مبنطقة «الضبعة» في 
اطار برنامج وطني لالستخدامات السلمية 

للطاقة النووية.
  وأكد أن أمن امدادات الطاقة ســـيظل 
عنصرا أساســـيا في بناء مستقبل مصر 
وجزءا ال يتجزأ من أمنها القومي في ضوء 
السياسات التي تتبناها بتنويع مصادر 
الطاقة وتأمني امداداتها مؤكدا التطلع الى 
النووية  التكنولوجيا  أعلى مســـتويات 
واألمان النووي «دون مشروطيات تتجاوز 
االلتزام مبقتضى معاهدة حظر االنتشار 

النووي».
  وأكد الرئيس مبارك أيضا أهمية توفير 
احتياجات مصر من املياه واحلفاظ على 
مواردها من مياه نهر النيل واحلفاظ على 
أمن مصر القومي في السياسات الداخلية 

واخلارجية.
  ولفت كذلك الى أن االقتصاد الوطني 
صمد أمام أزمتني عامليتني متعاقبتني «ولم 
متد مصر يدها ألحد» موضحا أن الدولة 
تعمل من أجل انطالقة جديدة لالقتصاد 
املصري وزيادة متوسط معدالت النمو الى 

٨٪ خالل السنوات اخلمس املقبلة.
  ودعا البرملان في دورته اجلديدة الى 
االنتهاء من تطوير عدد من القوانني من 
بينها تنظيم التجارة الداخلية واملعامالت 

التجارية مبا يعزز مناخ االستثمار. 

 افتتح الدورة البرلمانية الجديدة محمالً إسرائيل مسؤولية توقف مفاوضات السالم 

 صورة مأخوذة عن التلفزيون للرئيس املصري محمد حسني مبارك مفتتحا الدورة البرملانية اجلديدة 

 محللون: صفقة «رافال» مرتبطة بحصول 
الطيران اإلماراتي على خط يومي إلى باريس 

 دبـــي ـ إيالف: يرى محللون أن اإلمـــارات حتاول أن تربط بني 
قبولها شراء صفقة طائرات «رافال» الفرنسية املقاتلة من شركة 
«داسو» ومتكن شركتي طيران اإلمارات واالحتاد من احلصول على 
املوافقة الفرنسية لتســـيير خط جوي يومي مع فرنسا، بحسب 
«ايالف». مشيرين إلى أن اخلطوط اجلوية املاليزية استطاعت أن 
حتصل على رحلة إضافية إلى فرنسا في عام ٢٠٠١ مقابل شرائها 

غواصتني فرنسيتني مببلغ يقدر مبلياري دوالر.
  يأتي ذلك في وقت تشـــعر فيه فرنسا بالقلق خوفا من ضياع 
صفقة «رافال» مع اإلمارات، التي تقدر بحوالي ١٠ مليارات دوالر، 
وذلك بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن اإلمارات تسعى إلى عقد صفقة 
بديلة لشـــراء طائرات «اف ـ ١٨» من الواليات املتحدة األميركية، 
حيث كانت تتوقع باريس أن حتصل على صفقة مقاتالت داســـو 

دون منافسة من أحد.
  ففي شهر سبتمبر املاضي وفي خطوة مفاجئة، طلبت اإلمارات 
معلومات تقنية عن طائرات «اف ـ ١٨» املقاتلة من سوبر هورنيت 
من بوينغ، محولة طلبا مرتقبا ملقاتالت رافال الفرنســـية. وقال 
مصدر مســـؤول إماراتي ان اإلمارات طلبت من الواليات املتحدة 
معلومات عن طائرات سوبر هورنيت «افـ  ١٨» ذات املقعد الواحد 

واملقعدين، موضحا أن األمر مازال في املراحل االبتدائية.
  ومتثل صفقة طائرات «رافال» أهمية كبرى لإلدارة الفرنســـية 
التي استثمرت رأسمالها السياسي والكثير من اجلهد لبيع مقاتالت 
الرافال النفاثة إلى اإلمارات، وتعتبـــر طائرة الرافال حاملة لواء 
الصناعات اجلو ـ فضائية الفرنســـية، مظهرة كفاءة شركة داسو 
كمصمم ومنتج ألحدث الطائرات املقاتلة، إضافة إلى رادارات شركة 

تاليس ومحركات مجموعة سافران القوية.
  ويعتبر احملللون أنه ليس واضحا ما هو التغيير السياسي الذي 
طرأ أخيرا بني فرنسا واإلمارات، فبحسب قول بيار رازو مستشار 
األبحـــاث األول في كلية الدفاع التابعة حللف ناتو في روما، فإنه 

«حصل تغيير واضح في العالقات ما بني الطرفني». 

 استنفار أمني تحسباً إلضرابات ترافق رفع إيران سعر البنزين ٤ أضعاف  
  ونســــب تلفزيون «برس تي 
في» اإليراني الى مسؤول ايراني 
قوله ان سياسة دعم الطاقة تكلف 
احلكومة اإليرانية نحو ١٠٠ مليار 

دوالر سنويا.
  يشار الى انه مبوجب برنامج 
الدعــــم كان كل فرد إيراني يتلقى 
٨١٠ آالف ريــــال (٨٠ دوالرا) كل 

شهرين.
  من جهة أخرى، وصف الرئيس 
اإليرانــــي محمــــود أحمدي جناد 
مفاوضات جنيڤ مع دول مجموعة 
١+٥ بشأن برنامج بالده النووي 
والتي جرت مطلع الشهر بأنها كانت 
إيجابية، وقال «إن املفاوضات في 

مجملها كانت جيدة».
  ونقلت وكالة (فارس) اإليرانية 
شبه الرسمية عن جناد اعرابه عن 
أمله في أن تســــير األجواء نحو 

التفاهم والتعاون.
  وقال «إنه درس بعناية ملخص 
االجتماعات، وانه احتوى على نقاط 
إيجابية، وحان الوقت بالنســــبة 
إليهم لالنتقال من سياسة املواجهة 
إلى سياســــة التفاهــــم، فاجلميع 

سيخرجون منتصرين معها». 

  وتابع قائال «حتى تبدأ اخلطة 
بطريقة طيبة وبتوتر أقل اتخذنا 
خطوات إضافية من بينها إعالن 
البنزين بالسعر املدعوم بالكامل 

ملدة شهر إضافي».
الرئيــــس اإليراني    ووصــــف 
اكبر إصالح  هذه اخلطوة «بأنها 

اقتصادي في البالد».

تطبيق البرنامج الذي بدأ اعتبارا 
من االمس، ســــيتم مبوجبه رفع 
الدعم احلكومي بشــــكل تدريجي 

على فترة خمس سنوات.
الرئيس االيراني «ليس    وقال 
لدينــــا حاليــــا سياســــة حترير 
األسعار بل ننتهج سياسة تعديل 

األسعار».

احمدي جناد خلفض الدعم والتي 
اعلنها أمس االول في اطار برنامجه 
لإلصالح االقتصادي الذي يتضمن 
رفع الدعم احلكومي تدريجيا عن 

سلع أساسية كالطعام والوقود.
  ونقلت وســــائل إعالم إيرانية 
عن أحمدي جناد قوله في مقابلة 
تلفزيونية مســــاء أمس األول إن 

  على صعيد آخر، هرع املواطنون 
اإليرانيون إلى محطات الوقود في 
مدن مختلفة بعد دقائق قليلة على 
اإلعالن الرســــمي عن رفع الدعم 
احلكومــــي عن الوقود والســــلع 
البالد وأن ســــعر  فــــي  الغذائية 
البنزين سيرتفع اربعة اضعاف. 
فيما حتدثت بعض التقارير الواردة 
عن حالة استنفار لقوات الشرطة 
والباسيج ونزول هذه القوات إلى 
الشوارع في كل من طهران ومشهد 
وســــاري وتبريز، خشية حدوث 
مواجهات في الشوارع أو محطات 

الوقود.
  وتقول بعض املصادر إن قوات 
انتشــــرت في  الشــــغب  مكافحة 
الشوارع احمليطة بجامعة طهران 
فور اإلعالن الرسمي عن رفع الدعم 

احلكومي عن احملروقات.
الرسمي  التلفزيون    وقد أعلن 
االيراني في ساعة متأخرة الليلة 
البنزين  قبل املاضية، أن ســــعر 
سيرتفع اربعة امثال ما كان عليه 
خالل االيام املقبلة مع بدء سريان 
اكثر االجزاء حساسية من الناحية 
السياسية في خطة الرئيس محمود 

 طهرانـ  وكاالت: ألول مرة منذ 
تنحيته، خــــرج وزير اخلارجية 
االيراني االســــبق منوچهر متكي 
عن صمته ووصف قرار الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد إقالته 
بينمــــا كان في مهمة خارجية في 
السنغال بأنه «يتناقض مع تعاليم 

اإلسالم ومهني».
  ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن 
متكي القول: «هذا التصرف مع وزير 
يقوم مبهمة في اخلارج يتناقض 
مع تعاليم اإلسالم ومع األعراف 
السياسية والديبلوماسية ومهني 

متاما». 
  ونفى متكي صحة ما قاله نائب 
الرئيس محمــــد رضا رحيمي في 
مراســــم الوداع التي أجريت يوم 
أمس األول، ولم يشارك فيها متكي، 
والتي قال فيها إن الرئيس أبلغه 
بقرار االستغناء عنه قبل زيارته 

للسنغال.
  وقــــال متكــــي: «لقــــد التقيت 
بأحمدي جنــــاد قبل الزيارة، ولم 
يثر هــــذا املوضوع على اإلطالق: 
ال اإلعفاء املفاجئ وال تلك املراسم 

الوداعية املثيرة للسخرية».

 عواصــــم ـ أ.ف.پ ـ أ.ش.أ: من 
قصر قروي كبير في وسط الريف 
الثلوج،  الذي تكسوه  اإلجنليزي 
يواصل جوليان اســــاجن بنشاط 
التي  معركته وتصديه للهجمات 
تستهدف موقعه ويكيليكس وذلك 
بعد اطالق ســــراحه املشروط من 
السجن اللندني الذي امضى فيه 
وقتــــا قصيرا. ومــــن هناك حذر 
أســــاجن مــــن ان حياتــــه صارت 
معرضة للخطر، وقال ان حياته 
تتعرض ملخاطر شــــديدة وكذلك 
احلال بالنسبة للعاملني معه في 

موقعه.
  وخــــالل نزهة خــــارج قصر 
الينغهام هول الريفي الفخم الذي 
يستضيفه فيه احد اصدقائه ندد 
هذا االسترالي بـ «شكل جديد من 
اشكال املكارثية املالية في الواليات 
املتحدة». وكان اساجن يقصد بهذه 
االشــــارة الى حملة املطاردة التي 
اطلقها السيناتور جوزف مكارثي 
ضد الشــــيوعيني في خمسينيات 
القرن املاضي، بنــــك اوف اميركا 
الــــذي اعلــــن الســــبت وقف كل 
املالية املتعلقة مبوقع  التعامالت 

ويكيليكس.
  وادلى اســــاجن بهــــذا احلديث 
للصحافيني على شــــكل اســــئلة 
واجوبة بعد ان قطع طرق سوفولك 
ونورفولك اجلليدية إليصال صديق 
الى محطة القطار واملرور على مركز 
الذي يبعد نحو  شرطة بيكليس 

عشرة كلم عن الينغهام هول.
  وفي جديد عملية التســــريب، 
نقلت «اجلزيرة» أنه مت عبر جهاز 
للذاكرة الصلبة ال يتجاوز حجمه 
حجم اإلصبع وصل إلى أحد مراسلي 

الســــلطات للقبض على ماننغ) 
«هيالري كلينتــــون واآلالف من 
الديبلوماسيني حول العالم سوف 
يصابــــون بنوبة قلبيــــة عندما 
يستيقظون ذات صباح ليجدوا أن 
كامل أرشيفهم املصنف بـ «اخلاص» 
في السياسة اخلارجية قد أصبح 
متاحا وبصيغة تتيح البحث لكل 
الناس.. في أي بقعة من العالم حيث 
توجد سفارة أميركية هناك فضيحة 
ديبلوماسية سيكشف النقاب عنها. 
فوضى على مستوى العالم بصيغة 
حاسوبية مبسطة.. إنه ألمر ممتع 

ومرعب». 

صحيفة الغارديان. 
  وكانت سعة اجلهاز التخزينية 
١٫٦ غيغابايت، واحتوى على ماليني 
الكلمات هي محتوى أكثر من ربع 
مليون وثيقة مــــن وثائق وزارة 
اخلارجية األميركية، أرسلت من 
وإلى السفارات األميركية في جميع 

أنحاء العالم. 
  يعتقد اجليــــش األميركي أن 
التســــريبات هو  املســــؤول عن 
اجلنــــدي برادلي ماننغ البالغ من 
العمر ٢٢ عاما، والذي يحتجز في 
زنزانة انفرادية منذ سبعة أشهر، 
أوائل  وينتظر محاكمة عسكرية 

العام املقبل. 
  احمللــــل الســــابق فــــي جهاز 
املخابرات متهــــم بتنزيل وثائق 
مصنفــــة على أنها ســــرية بدون 
تخويل رسمي، عندما كان يخدم 
في قاعدة عسكرية أميركية قرب 

العاصمة العراقية بغداد. 
  وقد وصف ألحد رفاقه عملية 
تسريبه للوثائق بأنها سهلة إلى 
درجة ساذجة. حيث قال ماننغ 
العمـــل ومعي قرص  إلى  «آتي 
مدمج عليه موسيقى مثل «ليدي 
غاغا» (مغنية أميركية).. أمسح 
املوسيقى.. ثم أنسخ مكانها ملفات 

مضغوطة وال يشك أحد في أي 
شيء. أصغي ألغنية «تليفون» 
لليدي غاغا، وأحرك شفتي مع 
املوســـيقى بينما أقوم بتهريب 
ما ميكن أن يكـــون أكبر عملية 
تسريب في التاريخ األميركي». 
  وقــــد قــــال ماننغ إنــــه متتع 
بتصريح غير مسبوق ملدة ١٤ ساعة 
إلى  أيام األسبوع للدخول  طوال 
شبكات مصنفة على أنها سرية، 
وإن تصريحه استمر ملدة ثمانية 

أشهر كاملة. 
  وأضاف ماننغ لشريكه أدريان 
المــــو (الذي أرشــــد فــــي النهاية 
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ــقاط اجلنسية عنها  ــبت عرفات اس آخر نس
ــى بن علي حول  ــكلة بينها وبني ليل الى مش
ــة قرطاج الدولية التي كانتا تتشاركان  مدرس
ــكلة تعود  في ملكيتها وتقول عرفات ان املش
الى قرار االخيرة اغالق مدرسة بوعبدلي ملنع 
ــة احملتملة مع مدرسة قرطاج الدولية  املنافس
وادعت أنها حاولت اقناع السيدة األولى بأن 
ــفير ساردا  ما نفعله غير اخالقي، وتابع الس
ــذه القضية تقول  ــات اخرى تتعلق به نظري
ــى الزعيم الليبي  ــا ان عرفات جلأت ال احداه
ــال، فوبخ االخير  ــر القذافي من اجل امل معم
ــن العابدين لعدم تأمني املال الكافي ألرملة  زي
ــديد اإلحراج  ــذي كان ش ــر ال ــات، األم عرف
ــي، وسرعان ما حتول  على الرئيس التونس
ــول ان عرفات  ــى غضب. نظرية اخرى تق ال
ــن االنظار بعد اخذ كمية كبيرة من  توارت ع
ــرة احلاكمة فيما عزا البعض كل  اصول االس
ــكلة الى فشل زواج عرفات السري  هذه املش

بشقيق السيدة األولى، بلحسن طرابلسي. 

استطيع ان اصدق ما فعلته بي، لقد فقدت كل 
شيء، مشيرة الى مصادرة جميع ممتلكاتي 
في تونس، حتى من خالل تزوير وثائق نقل 
ــة مالحظة انه يحكى  امللكية، وارفقت الوثيق
ــرت ٢٫٥ مليون  ــتثمرت وخس ان سهى اس
يورو في مدرسة قرطاج الدولية وفي مقطع 

ــس»  ــق «ويكيليك ــالت وثائ ــدى بط  إح
ــة الرئيس  ــهى عرفات ارمل ــدة هي س اجلدي
ــات وقصة  ــر عرف ــطيني الراحل ياس الفلس
ــا بالعائلة احلاكمة في تونس، وصوال  عالقته
الى سحب اجلنسية التونسية منها. فقد روت 
وثائق نشرتها صحيفة األخبار اللبنانية عن 
ــهى عرفات ارملة  موقع ويكيليكس حكاية س
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع 
ــارتها نحو  ــام احلاكم في تونس وخس النظ
ــا مع ليلى بن  ــون يورو بعد خالفه ٢٫٥ ملي
ــي زين العابدين  علي، زوجة الرئيس التونس
ــفير روبرت جوديك في  بن علي. وكتب الس
وثيقة حملت تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠٧ انه في 
ــطس من العام نفسه نشرت اجلريدة  ٧ اغس
ــوم رقم  ــدة من املرس ــمية جملة واح الرس
١٩٧٦/٢٠٠٧ الصادر في ٢ اغسطس يتضمن 
اسقاط اجلنسية التونسية عن عرفات. وقالت 
عرفات ان سحب اجلنسية يعود الى كراهية 
شخصية تكنها لها ليلى بن علي واضافت ال 

ــؤول سعودي   الرياض ـ يو.بي.آي: أعلن مس
ــاعي لدى السلطات اإليرانية  ان اململكة تبذل مس
ملساعدة عائلة أسامة بن الدن املوجودة في إيران 
على العودة إلى السعودية أو الذهاب إلى أي دولة 

تقرر اإلقامة فيها.
ــعودية أمس  ــبت صحيفة «الوطن» الس   ونس
ــى رئيس اإلدارة اإلعالمية في وزارة اخلارجية  ال
ــامة نقلي قوله «منذ بداية أزمة جلوء  السفير أس
إميان (ابنة بن الدن) إلى سفارة اململكة في طهران 
ــر اخلارجية  ــرح وزي ــن إيران ص ــا م وخروجه
ــل اململكة مع  ــأن تعام ــعود الفيصل ب األمير س
ــك فإننا نؤثر  ــاني بحت، لذل ــذا املوضوع إنس ه

ــالمة األشخاص  عدم اخلوض فيه حفاظا على س
واحتراما خلصوصية األسرة».

ــم التفاهم على  ــة العائلة التي يت   وتضم قائم
ــخصا بينهم ١٠ أطفال  خروجها من إيران ٢٤ ش
ــم وإحدى  ــامة وزوجاتهم وأبناؤه ــاء أس هم أبن
ــى بعض أقارب  ــن الدن األب إضافة إل زوجات ب
زوجاته. وأبناء أسامة املوجودون حاليا في إيران 
ــو حفص املصري  ــد (تزوج من ابنة أب هم: محم
ــعد البالغ ٣١ عاما  في قندهار في يناير ٢٠٠١. وس
ــي عمليات  ــد بالتورط ف ــع أخيه محم ومتهم م
ــة (٢٤ عاما)  ــان (٢٧ عاما) وفاطم ــة وعثم إرهابي

وحمزة (٢٢ عاما) وبكر (١٥ عاما). 

 السعودية تسعى إلخراج ٢٤ فرداً من أسرة بن الدن من إيران 

 «ويكيليكس» يسرد حكاية طرد سهى عرفات من تونس وخالفها مع السيدة األولى 

 البشير: الشريعة االسالمية المصدر 
الرئيسي للدستور حال انفصال الجنوب 

 اخلرطوم ـ أ.ف.پ: اعلن الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير امس ان الشريعة االسالمية ستصبح 
«املصدر الرئيسي» للدستور السوداني «اذا اختار 
اجلنوب االنفصال» في اســــتفتاء التاسع من يناير 

املقبل.
  وقال الرئيس السوداني في كلمة القاها في مدينة 
القضارف، شرق السودان، «اذا اختار اجلنوب االنفصال 
سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال 
للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون االسالم 

والشريعة هما املصدر الرئيسي للتشريع».
  واكد ايضا في هذه الكلمة التي نقلها التلفزيون 

مباشــــرة ان «اللغــــة الرســــمية للدولة ســــتكون 
العربية».

  وسيكون على ابناء جنوب السودان االختيار بني 
البقاء في ســــودان موحد او االنفصال في استفتاء 

ينظم في التاسع من يناير املقبل.
  وكان البند الرئيسي في اتفاق السالم الذي وضع 
في نهاية ٢٠٠٥ حدا الكثر من عقدين من حرب اهلية 
دامية بني الشمال واجلنوب. وبعد توقيع اتفاق السالم 
الشامل هذا اصدر البشير واحلركة الشعبية لتحرير 
السودان،  املتمردة اجلنوبية السابقة، دستورا مؤقتا 

ينتهي العمل به في يوليو ٢٠١١. 

 سهى عرفات 

 تشاڤيز يرفض دخول السفير األميركي 
الجديد ويهدد باعتقاله فور وصوله 

  وأشار تشــــاڤيز الى انه ابلغ 
موقــــف حكومتــــه «كتابيا» الى 
واشنطن التي تربطه بها عالقات 

متوترة.
  وأضاف «قلنا لهم اال يأتي. لم 
يقولوا لنا ما الذي حدث له ليقلل 
من احترام ڤنزويال ومجموعة من 
الشــــرفاء واحلكومة  اجلنراالت 
والدستور. كيف سيكون سفيرا؟ 

لقد جرد نفسه من التكليف».
  وفي تصريحات هوغو تشاڤيز 
الذي يعلن نفســــه مكافحا ضد 
«االمبريالية» األميركية، اشارة 
الى مجموعة أســــئلة أجاب عنها 
الري باملر خالل تعيينه ســــفيرا 

امام مجلس الشيوخ. 

(مادورو) ان يقدم له القهوة من 
قبلي ويقول له وداعا، ال ميكنه 

دخول هذا البلد».

 كراكاسـ  أ.ف.پ: أعلن الرئيس 
الڤنزويلي هوغو تشــــاڤيز أمس 
األول انه لن يسمح بدخول السفير 
األميركي اجلديد املعني من واشنطن 
الري باملر الى ڤنزويال متهما اياه 

بأنه «قلل من احترام» كراكاس.
  وقال تشاڤيز «باملر لن يدخل 
الى هنــــا»، وذلك في كلمة ألقاها 
خالل اجتماع امام منضوين جدد 
حتت احلزب االشــــتراكي املوحد 
لڤنزويال (احلاكم) الذي يرأســــه 

ونقلها التلفزيون احلكومي.
  وأضــــاف الرئيس الڤنزويلي 
«اذا ما أتى، فيجب القبض عليه 
في مطار مايكيسيا. وعلى (وزير 
اخلارجية الڤنزويلي) نيكوالس 

 هوغو تشاڤيز 


