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روما تواجه شبح »الطرود« عشية الميالد: تهديد خطير للسفارات األجنبية

روماـ  رويترزـ  أ.ف.پ: عشية اعياد امليالد عاد شبح 
الطرود املفخخة يخيم على اوروبا من جديد، بعد أن أدى 
انفجار طردين مفخخني في سفارتي سويسرا وتشيلي في 
العاصمة اإليطالية روما امس إلى إصابة موظفني اثنني 
بجروح فيما عثر على قنبلة ثالثة في ســـفارة أوكرانيا 
قبل أن تنفجر، مما اســـتنفر الشرطة االيطالية فقامت 

بإجراء فحص لكل السفارات في روما.
ونقلت وسائل اإلعالم اإليطالية عن املسؤول في شرطة 
روما الكولونيل موريسيو ميزافيال قوله إن موظفا في 
ســـفارة تشـــيلي أصيب بجروح »بالغة« ولكن ال تهدد 

حياته، في انفجار قنبلة كانت مخبأة داخل حقيبة.
وكان انفجار طرد مفخخ في الســـفارة السويسرية 

أدى في وقت ســـابق إلى إصابة موظـــف في الـ 53 من 
العمر بجروح بالغة استدعت نقله إلى املستشفى ومن 
املمكن أن يفقـــد ذراعيه.وأفيد بأن الطرد املفخخ انفجر 
حـــني كان املوظف يحاول فتحه. وأدان وزير اخلارجية 
اإليطالي فرانكو فراتيني »هذا العمل العنيف املؤسف« 
وأعرب عن تضامنه مع الشعب السويسري، مشيرا الى 
ان هناك »تهديد خطير« يطال الســـفارات األجنبية في 
روما، داعيا البعثات الديبلوماسية االيطالية في العالم 

إلى »توخي احلذر«.
وقال مكتب رئيس الوزراء ســـيلفيو برلسكوني إنه 
سيتصل بوزير الداخلية روبيرتو ماروني ملناقشة القضية. 
وباشرت الســـلطات التحقيق في وقت لم تعلن فيه أي 

جهة مسؤوليتها عن احلوادث.
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية »أكي« عن مصادر في 
التحقيق ان احلادث قد يكون مرتبطا بجهات فوضوية 
ذات طابع إرهابي بيئي بدون ان تســـتبعد االحتماالت 
األخرى. وكانت السلطات اإليطالية قد عثرت امس االول 
على عبوة يدويـــة الصنع دون مفجر في مترو األنفاق 

في روما.
وتشهد أوروبا حالة من التأهب األمني وسط مخاوف 
من هجمات إرهابية خالل فترة عيد امليالد كما تشـــهد 
إيطاليا حالة من التوتر السياسي وقد حتولت تظاهرات 
االسبوع املاضي احتجاجا على إصالحات اقتصادية إلى 

أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة.

انفجار طردين مفخخين في سفارتي سويسرا وتشيلي.. والشرطة اإليطالية تفحص السفارات

برسلكوني جاهدا للحصول على تأييد أعضاء 
»معتدلني« في البرملان لالنضمام إلى احلزب 
احلاكم في محاولة لتعزيز وضعها لتفادي 

انتخابات مبكرة.
ويرجح احملللون أن يجري تصويت جديد 

على الثقة في 27 مارس.

ـ يو.بـــي.آي: قال  روما 
رئيـــس الـــوزراء اإليطالي 
سيلفو برلسكوني امس انه 
لن يكون مرشـــحا إذا تقرر 
إجراء انتخابـــات عام 2013 
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية 
»آكي« عن برلسكوني الذي 
ميضي واليته الثالثة كرئيس 
للوزراء قوله امس في املؤمتر 
العام »قد  الصحافي لنهاية 
أشارك في احلملة االنتخابية 
ولكني سأوقف تضحيتي عند 
هذا احلد. أمتنى أن يبرز قائد 

جديد«.
وأصبح برلسكوني )74 
عاما( رئيسا للوزراء في العام 
1994 وانتخـــب ثالث مرات 
وقد تراجع نفوذه كثيرا في 
مجلس النواب بعد انشقاق 
رئيس املجلس جيانفرانكو 
فيني عن حزب برلسكوني 
)حزب شعب احلرية احلاكم( 

على رأس 44 نائبا.
حكومـــة  واجتـــازت 
برلسكوني بصعوبة تصويتا 
على الثقة في مجلس النواب 
بفارق ضئيل 314 )مقابل( 311 
في أواســـط الشهر اجلاري 
بعد أن كانت قد حصلت في 
وقت سابق على ثقة مجلس 
الشيوخ بأغلبية 162 صوتا 

مقابل 135 وامتناع 11 عن التصويت.
وقد يؤدي الهامش الضئيل الذي حصل 
عليه برلســـكوني إلى انفراط عقد حكومته 
قبـــل انتهاء واليتها عـــام 2013. وتراجعت 
شـــعبية حكومة ميني الوسط إلى 24% هذا 
الشهر وهو أدنى مستوى لها في وقت يسعى 

برلسكوني: لن أترشح لالنتخابات عام 2013

نجاد: المستكبرون ال يخشون القنبلة الذرية بل يقظة الشعب اإليراني
ت الوزراء تكشف التوترات داخل ائتالف بريطانيا الحاكم زالاّ

بيونغ يانغ تهدد سيئول بحرب نووية »مقدسة« 

أشاد بتمرير الكونغرس »ستارت 2«: لن نواجه طريقاً مسدوداً لألبد»آبل« تقطع صلتها بموقع ويكيليكس.. و»لوموند« تختار مؤسسه »شخصية العام«

أوباما يبرر االعتقال غير المحدد لبعض معتقلي غوانتاناموأسانج ينفي االتفاق مع إسرائيل: سننشر 3700 وثيقة تتعلق بها

عواصــــم ـ وكاالت: قــــال الرئيــــس االيراني 
محمود احمدي جناد امس االول ان من وصفهم بـ 
»املستكبرين ال يخشون القنبلة الذرية بل يقظة 
وازدهار الشعب االيراني«. وأضاف جناد في كلمة 
على هامش مراسم ازاحة الستار عن مشاريع انتاج 
أدوية طبية مشعة في العاصمة االيرانية طهران 
ان »املســــتكبرين متخوفون اليــــوم من االزدهار 
العلمي الذي حققه الشــــعب االيراني«.  وأشــــار 
الى »أن االستكبار يعرف تاريخ وماضي الشعب 
االيراني ويدرك جيدا مدى تأثير العلم في ازدهار 
وقوة الشعوب«. وأعرب عن اعتقاده أنهم »يريدون 
عرقلة مسيرة التقدم االيراني ويعارضون التطور 
والتقدم العلمي الذي حترزه ايران ويرون ان الشعب 
االيرانــــي قادر على أن يتــــرك تأثيره على جميع 
املعادالت والتوازنات في العالم«. وتابع: »انهم ال 

يريدون أن تنعم بالدنا بالعلم واحلضارة ولهذا 
السبب يغتالون علماءنا ويدرجون أسماءهم في 
وثائــــق االمم املتحدة لكي يبادر القتلة الصهاينة 
الى اغتيالهم« الفتا في هذا الصدد الى ان االنفجار 
الذي وقع األسبوع املاضي مبدينة جابهار االيرانية 
استخدمت فيه متفجرات متطورة. الى ذلك وقبل 
شهر على استئناف املفاوضات بني القوى العظمى 
وايران حول البرنامج النووي االيراني في اسطنبول 
شارك الرئيس االيراني محمود احمدي جناد امس 
في القمة اإلقليمية للتعاون االقتصادي املنعقدة في 
املدينة. ويرمي املنتدى الذي انشأته تركيا وايران 
وباكستان عام 1985 الى تعزيز التعاون االقتصادي 
ويضم اليوم 10 دول من بينهما افغانستان وغيرها 
من دول آســــيا الوســــطى الغنية بالنفط والغاز، 
على غرار اذربيجان وتركمانستان. وتشمل الدول 

األعضاء عدد سكان اجماليا أكثر من 400 مليون 
نسمة. ويشارك الرئيسان االفغاني حامد كرزاي 
والباكســــتاني آصف علي زرداري في القمة التي 
ستعقد في قصر عثماني على البوسفور ويرأسها 
الرئيــــس التركي عبداهلل غــــول.  وقال غول في 
افتتاح القمة ان »استخدام املوارد من احملروقات 
في منطقتنا بشكل عقالني ونقلها الى الغرب ميثل 
اهمية حيويــــة«.. وتأتي القمة بعد اجتماع امس 
االول بــــني وزراء خارجية الــــدول األعضاء الذي 
شكل مناســــبة لإليراني علي اكبر صاحلي الذي 
عني في االســــبوع الفائت وزير خارجية بالوكالة 
للمشــــاركة في اول منتدى دولــــي. وتأتي زيارة 
الرئيس االيراني فيما تستعد تركيا التي تسعى 
الى القيام بدور الوسيط بني طهران والغرب الذي 

يضاعف الضغوط حول امللف النووي.

لندن ـ رويترز: أدت تســــجيالت صوتية لوزراء من الشريك 
االصغر في االئتالف احلاكم في بريطانيا ينتقدون سياسة احلكومة 
الى زيادة التوترات داخل احلكومة امس االول بعد يوم من جتريد 

وزير االعمال من بعض سلطاته بسبب تصريحاته.
وقال رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون ان االئتالف مازال قادرا 
على البقاء رغم التسجيالت الصوتية التي حصل عليها صحافيون 

يعملون بصحيفة ديلي تلغراف.
ويضم االئتالف احلاكم حزب احملافظني املنتمي ليمني الوسط 
بزعامة كاميرون وحزب الدميوقراطيني االحرار ذي االنتماءات 

اليسارية.
ودافع كاميرون عن قــــراره ببقاء وزير االعمال فينس كيبل 

الذي ينتمي حلزب الدميوقراطيني االحرار مع جتريده من سلطاته 
فيما يتعلق بتنظيم قطاع االعالم.

وسجلت صحيفة ديلي تلغراف لكيبل وهو من كبار الوزراء 
املنتمني حلزب الدميوقراطيني االحرار قوله انه »أعلن احلرب« 
على روبرت ميردوك الرئيس التنفيذي ملجموعة نيوز كورب الذي 

يسعى للحصول على موافقة احلكومة على اتفاق اندماج.
وقال بعض املعلقني ان كيبل كان سيعزل من احلكومة لو كان 
ينتمي حلزب احملافظني  ونشرت الصحيفة مزيدا من املقتطفات 
امس االول من التسجيالت التي قالت انها اعدت بواسطة محرريها 
الذين تظاهروا بأنهم ناخبون من الدميوقراطيني االحرار يجتمعون 

مع سياسيني.

سيئولـ  رويترز: هددت كوريا الشمالية أمس بشن »حرب مقدسة« 
ضد كوريا اجلنوبية ملوحة بترسانتها النووية وسط تصاعد التوتر 

في شبه اجلزيرة الكورية.
وقال وزير القوات املســــلحة في كوريا الشــــمالية أمس إن جيشه 
مســــتعد لشن »حرب مقدسة« على كوريا اجلنوبية باستخدام الرادع 

النووي بعد ما أسماه محاولة سيئول إلشعال صراع.
وكرر الوزير كيم يونغ تشــــون اتهام بالده لســــيئول بأنها كانت 
تســــتعد لبدء حرب من خالل إجراء تدريبــــات بالذخيرة احلية قبالة 
الساحل الغربي. وكان يتحدث أمام جتمع حاشد احتفاال بتولي الزعيم 

كيم يونغ إيل أعلى منصب عسكري في البالد قبل 19 عاما.
ونقلت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية »يونهاب« عن تشون قوله 

في تصريح نشرته وكالة األنباء املركزية »إن القوات املسلحة الثورية 
)في كوريا الشــــمالية( تستعد بشكل تام لشن حرب مقدسة لتحقيق 
العدالة باألسلوب الكوري استنادا إلى الرادع النووي في أي وقت يظهر 
أنــــه ضروري للتعامل مع أعمال األعــــداء التي تدفع عن قصد الوضع 

إلى شفير احلرب«.
واتهم كيم سيئول بالقيام باستفزازات عسكرية من خالل املناورات 
على احلدود. وقال إن »سيناريوهات العدو العدائية التي تهدف إلى حرب 
كورية أخرى وصلت إلى مرحلة التطبيق« وحذر من أن جيش وشعب 
كوريا الشمالية ال يطلقون كالما فارغا وقال »في حال دخل العدو إلى 
سماء وبر وبحر )كوريا الشمالية( ولو مليليمتر واحد سيستمر جيش 

الشعب الكوري بتوجيه ضربات حسية مدمرة لهم دون تردد«.

عواصم ـ وكاالت: نفى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أساجن 
ما تردد مؤخرا عن اتفاق ســـري قد يكون عقده مع إسرائيل مقابل 
عدم نشر أي شيء عنها في سلسلة الوثائق الديبلوماسية األميركية 

املسربة التي ينشرها موقعه.
وأكد أساجن في مقابلة مع برنامج »بال حدود« على قناة اجلزيرة 
أمس االول أنه لم يعقد أي اتفاق مع إسرائيل، مشيرا إلى أن موقعه 
سينشر املئات من الوثائق املتعلقة بها في الشهور املقبلة، موضحا 
أن بحوزتـــه حوالـــي 3700 وثيقة في هذا الشـــأن، منها 2700 فقط 

مصدرها إسرائيل.
وقـــال »إنه لم تكن لنا أي اتصاالت مباشـــرة وال غير مباشـــرة 
مع اإلســـرائيليني، ولكن االستخبارات اإلسرائيلية )املوساد( وغير 
اإلسرائيلية تتابعنا وحتاول توقع ما سنقوم به«، مضيفا »أنا متأكد 
من أن االستخبارات اإلسرائيلية مهتمة بنا ولكنها لم تتصل بنا، قد 
تكون لها اتصاالت بأفراد كانوا ينتمون ملؤسستنا ولكن في الوقت 

احلالي ال توجد أي اتصاالت بيننا وبينهم«.
وأوضح أساجن أن ما نشر عن إسرائيل حتى اآلن ميثل 1% أو %2 
من الوثائق املتعلقة بها، الفتا إلى أن الصحف العاملية التي اتفق معها 
على نشر الوثائق هي التي تختار ما تنشره حسب اهتمامها، وقال 
»إن ذلك قد يعكس انحياز بعض هذه الصحف، وأن املوقع سينشر 

كل الوثائق التي لديه عن إسرائيل«.
وكشف أساجن أن هناك وثائق حساسة ومصنفة على أنها سرية 
تتحدث عن حرب إسرائيل على لبنان في صيف 2006، وأخرى تتناول 
موضوع اغتيال القيادي في حركة املقاومة اإلسالمية »حماس« محمود 
املبحوح في دبي، وأن هناك حركة برقيات ديبلوماسية حول موضوع 

اجلوازات التي استعملها املوساد في هذه العملية.
في شأن آخر اعتبر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اساجن أمس 
األول أن رغبة االدارة االميركية في محاكمته يجب ان تكون حتذيرا 
موجها الى جميع الصحافيني، وذلك في مقابلة مع محطة التلفزيون 

االميركية »ام اس ان بي سي«.
من جانبها انضمت شركة آبل إلى عدد متزايد من الشركات األميركية 
التي قطعت صلتها بويكيليكس وألغت برنامجا من موقعها اإللكتروني 

كان يتيح للمستخدمني الوصول إلى محتوى املوقع املثير للجدل.
لكن شركة جوجل التي تدير ثاني أكبر موقع في العالم لتطبيقات 
األجهزة احملمولة أتاحت أكثر مـــن 6 تطبيقات على موقع أندرويد 
ماركتبليس تســـهل الوصول إلى الوثائق األميركية الســـرية التي 

نشرها موقع ويكيليكس.
وتقدم بعض برامج أندرويد إمكانية وصول مباشرة إلى برقيات 
ويكيليكس بل ينبه احدها املســـتخدمني عندما تتاح وثيقة جديدة 

مسربة من موقع ويكيليكس للجمهور.
الى ذلك، اختارت هيئة حترير صحيفة لوموند الفرنسية جوليان 
أساجن »شخصية العام«، وستنشر الصحيفة صورة كبيرة له على 
الصفحة األولى لعددها األسبوعي الذي يصدر اليوم طبقا ملا أورده 

راديو هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« امس.
ومازالت وثائق ويكيليكس تبوح بأسرارها حيث كشفت وثائق 
نشرها املوقع امس ان الواليات املتحدة األميركية اعتبرت أن البابا 
بنديكيت الســـادس عشـــر بابا الڤاتيكان »موال ألوروبا« ومن غير 

املرجح أن ميثل شخصية بارزة على املسرح العاملي«.
ونشرت صحيفة الـ»بييس« اإلســـبانية الوثائق الديبلوماسية 

األميركية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس.
وكتب ديبلوماســـيون أميركيون بعد اختيار جوزيف راتسنجر 
االملاني املولد بابا للڤاتيكان عام 2005 ان البابا بنديكيت الســـادس 

عشر سيواجه »صعوبة في تعلم التعامل« مع القضايا الدولية.
وقام البابا برحلة إلى تركيـــا بعد حالة اجلدل التي أثارها عقب 
تصريحات معادية لإلسالم وخاللها خفف من قلقه الذي أعرب عنه 
بشـــأن حصول تركيا علـــى عضوية االحتاد األوروبـــي عندما كان 

كارديناال.

د.ب.أ:  أ.ف.پ -  ـ  واشـــنطن 
برر الرئيس االميركي باراك اوباما 
وضع إطار قانونـــي لالعتقال غير 
احملدود لعشرات املعتقلني في سجن 
ايجاد توازن  غوانتانامو بضرورة 
بني احترام الدستور االميركي وبني 
امن االميركيني. وقال الرئيس خالل 
مؤمتر صحافي في البيت األبيض ان 
»خلق توازن بني امننا وضمان وفائنا 
لقيمنا ودســـتورنا لم يكن سهال«. 
واضاف »لكن ما يجب علينا القيام 
به ألسباب عملية كي يتذكر القسم 
األكبـــر من الناس ما مييز الواليات 
املتحدة هو اننا منثل اكثر من مجرد 
قوة اقتصادية وعسكرية وان لدينا 
هذه املثل األساسية التي تظل ماثلة 
أمامنا، حتى في األوقات الصعبة«. 
وكان مسؤول اميركي أعلن الثالثاء 
ان البيت األبيض أعد مسودة مرسوم 
جمهوري يشرع االعتقال غير احملدد 
زمنيا لبعض معتقلي غوانتانامو، 
مع الســـماح لهم في الوقت نفسه 

باالعتراض على سجنهم.
وأشار هذا املسؤول طالبا عدم ذكر 
اسمه الى ان هذا املرسوم يتعلق بشكل 
أساســـي باملعتقلني في غوانتانامو 

املشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية 
والذين ترى الواليات املتحدة خطورة 
كبرى في إطالق سراحهم. إال ان هذه 
الوثيقة لم ترسل بعد الى الرئيس 
باراك اوباما واليزال تطبيقها بعيدا. 
واليزال نحو 174 شخصا معتقلني 
في ســـجن غوانتانامو في القاعدة 
البحرية االميركية التي حتمل االسم 
نفسه في جزيرة كوبا. وكان اوباما 
وعد بإغالق هذا السجن قبل يناير 
2010. واعتبر اوباما انه يجب ان يكون 
لهؤالء املعتقلني »محامون وامكانية 
االحتجاج على اعتقالهم« امام القضاء 
مع »التأكد من عدم إطالق سراح اي 

شخص قد يعرضنا للخطر«.
كما  أشاد الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس األول بجلســـة »البطة 
العرجاء« املثمرة للكونغرس والتي 
شهدت التوصل إلى تفاهمات رئيسية 
مـــع اجلمهوريني، متعهـــدا بالعمل 
بصورة أوثق مع احلزب اجلمهوري 
في الوقت الذي يكتسب فيه األخير 

نفوذا تشريعيا في عام 2011.
وأشاد أوباما مبا مرره الكونغرس 
األميركي خالل الشـــهر املاضي من 
مبادرات رئيســـية، بينها معاهدة 

خلفض األسلحة النووية مع روسيا 
»ستارت 2«، والتوصل إلى تسوية 
بشأن متديد مؤقت خلفض الضرائب 
وإنهاء حظر مفروض على املثليني 
الذين يعلنون ميولهم اجلنســـية 
للخدمة فـــي اجليش، إلـــى جانب 
منح مزايا صحية لفرق االستجابة 
الطارئة ألحداث 11 ســـبتمبر 2001. 
وقال أوباما في مؤمتر صحافي قبل 
مغادرته لقضـــاء عطلة في هاواي: 
»إذا كان هنـــاك درس مســـتفاد من 
األسابيع القليلة املاضية، فهو أننا 
ليس محكوما علينا مبواجهة طريق 
مسدود لألبد«. وأضاف أن هذا التقدم 
يعطي أمال في أن يواصل اجلانبان 
العمـــل معا في عـــام 2011، قائال إن 
»األولوية األولى« في العامني املقبلني 
ستكون لالقتصاد األميركي وخفض 
معدل البطالة من مستواه احلالي الذي 
يقـــارب 10%. يذكر أن دميوقراطيي 
أوبامـــا الذين مييلون إلى اليســـار 
واجلمهوريـــني احملافظني دخال في 
خالف حول تشريعات رئيسية خالل 
أول عامني من فترة رئاســـة أوباما. 
ومن شأن هذا اخلالف أن تزداد حدته 
بعد الهزمية الساحقة التي مني بها 

الدميوقراطيون في انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس التي أجريت في 
نوفمبر املاضي، والتي من شـــأنها 
منح اجلمهوريني هيمنة على مجلس 

النواب في يناير املقبل.
ووصـــف أوباما هذه اجللســـة 
بأنها »أكثر جلســـة مثمرة نعقدها 
بعد االنتخابـــات منذ عقود«، قائال 
إنه سيواصل إبداء اهتمامه لرسالة 
من الناخبني املتحررين من األوهام 
تفيد بأن احلزبني في حاجة إلى العمل 
معا. وأضاف: »إنها رسالة سأتعامل 
معها بجدية في العام اجلديد«. غير 
أن هناك انتكاســـات أخرى لإلدارة 
األميركية قال أوباما إنه سيواصل 
العام  الدفع باجتاه معاجلتهـــا في 
املقبل، بينها إصالح شامل لقوانني 
الرئيس  الهجرة األميركيـــة. وقال 
األميركي إن »أكثر األحداث املخيبة 
لآلمال« في األسابيع القليلة املاضية 
هي فشل التشريع الذي يقدم ألطفال 
الشـــرعيني فرصة  املهاجرين غير 
احلصول على اجلنسية األميركية 
في حال تلقـــوا تعليمهم في إحدى 
اجلامعـــات األميركية أو خدموا في 

اجليش.

طهران تسعى للحصول على دعم تركيا في النزاع النووي

" "

)أ.ف.پ( رجال املباحث االيطالية يحيطون بالسفارة التشيلية في روما أمس  

رئيس احلكومة االيطالية سيلفو برلسكوني  )أ.ب(

الرئيس األميركي باراك أوباما


