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 كراكاس ـ أ.ف.پ: حتدى الرئيس الڤنزويلي هوغو تشـــاڤيز 
واشنطن امس ان تقطع العالقات الديبلوماسية بعد رفضه اعتماد 

الري باملر سفيرا جديدا للواليات املتحدة في كراكاس.
  وقال تشاڤيز في خطاب بثته محطة التلفزيون احلكومية «إذا 
أرادت احلكومة األميركية طرد ســـفيرنا خارج الواليات املتحدة، 
فلتفعل ذلك. إذا كانت تريد قطع العالقات الديبلوماسية فلتفعل 
ذلك». وأضاف «ألننا رفضنا قبول تعيني هذا الرجل (الري باملر)، 

تهددنا احلكومـــة األميركية بأعمال انتقامية. ميكنها ان تفعل ما 
تشاء لكننا سنمنع هذا الرجل من القدوم» الى ڤنزويال.

  وكان تشاڤيز صرح بأنه لن يسمح بدخول السفير األميركي 
اجلديد املعني من واشنطن الري باملر الى ڤنزويال متهما إياه بانه 

«قلل من احترام» كراكاس.
  وفي تصريحات هوغو تشاڤيز اشارة الى مجموعة أسئلة أجاب 

عنها الري باملر خالل تعيينه سفيرا امام مجلس الشيوخ. 

 تشاڤيز يتحدى واشنطن أن تقطع العالقات الديبلوماسية بعد رفضه سفيرها الجديد

 لندن تخطط إلجالء رعاياها من الخليج.. ومصدر لـ «األنباء»:  تحضيرات روتينية
 تحسباً ألي رد فعل إيراني على ضربة عسكرية تستهدف برنامجها النووي 

 «الناتو» يحقق إنجازات خالل عام ٢٠١٠
 بروكسلـ  كونا: يعتبر قرار حلف شمال االطلسي 
(ناتو) تسليم االمن الى األفغانيني وتبني ميثاق 
اســـتراتيجية جديدة باالضافة الى تطوير الدرع 
الصاروخي في اوروبا وحتسني العالقات مع روسيا 
ابـــرز اربعة تطورات اجنزهـــا احللف خالل العام 

احلالي.
  وقد تبنى قادة الناتو خالل قمتهم في العاصمة 
البرتغالية لشبونة في نوفمبر املاضي استراتيجية 
جديدة وخريطة طريق لألعوام العشرة املقبلة جلعل 

احللف اكثر فعالية وانخراطا في العالم.
  كما اطلق قادة الناتو في قمة لشبونة استراتيجية 
االنسحاب من افغانستان مبوجبها تنقل قوات الناتو 
املهام االمنية تدريجيا الى القوات االفغانية ليتسنى 
لها السيطرة الكاملة على العمليات االمنية في البالد 
اعتبارا من مطلع العام املقبل على ان ينتهي العمل 

باالستراتيجية عام ٢٠١٤.
  كما وقـــع االمني العـــام للحلف انـــدرس فوغ 
راسموسن خالل القمة اتفاقية مع الرئيس االفغاني 
حامد كرازاي بشأن الشراكة طويلة االجل بني حلف 

شمال االطلسي وأفغانستان.
  كمـــا يعتبر عام ٢٠١٠ من اكثـــر االعوام دموية 
للحلف اذ بلغ عدد قتلى جنود الناتو في افغانستان 

٧٠٠ جندي.

  يذكـــر ان ما يقارب ١٣٠ ألف جندي يعملون في 
القوة الدولية املساهمة في ارساء االمن بأفغانستان 
التابعة حللف الناتو منذ بدء العمليات العسكرية 

عام ٢٠٠٣.
  وقرر قـــادة الناتو الــــ ٢٨ تطوير قـــوة دفاع 
صاروخية فـــي اوروبا بحيث تكـــون قادرة على 
الدفاع عن االراضي االوروبية داعني روســـيا الى 

التعاون مع احللف.
  كما قرر قادة احللف في القمة االطلسية تطوير 
قدرات دفاعية جديدة تكـــون رادعة الي تهديدات 

متقدمة مثل الهجمات على االنترنت.
  واعتزم القادة البدء بصفحة جديدة من العالقات 

مع روسيا بهدف بناء شراكة استراتيجية.
  يذكر ان العالقات االطلسية ـ الروسية اصيبت 
بالبرود بعد احلرب الروســـية فـــي جورجيا عام 

.٢٠٠٨
  وفي اكتوبر املاضي قرر الناتو تخفيض قواته في 
كوسوڤو من عشرة آالف الى خمسة آالف جندي.

  وفي ١٦ ديســـمبر اجلاري وضـــع االمني العام 
للحلف مع رئيس الـــوزراء البلجيكي ايف لوترم 
ووزير الدفاع البلجيكي بيتر دوكرمي اســـاس مقر 
الناتو في بروكسل في اشارة الى ان احللف يتطلع 

الى دور طويل االمد في مجال االمن االقليمي. 

 الغموض يلف مقتل أصغري في إسرائيل

 إسرائيل: ٢٠١١ «عام الحسم» لوقف نووي إيران

 طهران تطالب المنظمات الدولية بالكشف عن مصيره بشكل عاجل   

(رويترز)   ايراني منفي في بروكسل رافعا شعارا مناهضا لإلعدامات التي جتري في ايران 

 عواصمـ  وكاالت: طالب مساعد 
شؤون الشرق األوسط في وزارة 
اخلارجية اإليرانيـــة املنظمات 
الدولية حتديد مصير مســـاعد 
وزارة الدفاع السابق علي رضا 
أصغري بعد معلومات قالت انه 
وجد مقتوال في احد الســـجون 
التابعة للموساد  اإلســـرائيلية 

وأخرى قالت انه انتحر.
  ونقلت وكالة فارس شـــبه 
الرســـمية أمـــس عن مســـاعد 
اخلارجية اإليرانية محمد رؤوف 
شيباني قوله ان إيران «تعرب 
عن قلقها مما نشـــر مؤخرا عن 
استشهاد املساعد السابق لوزارة 
الدفاع علي رضا عسكري في أحد 

السجون الصهيونية».
  وقال «إن قيام الكيان الصهيوني 
بهذا العمل مبساعدة أميركية هو 
مما يعد دليال واضحا على إرهاب 
الدولة» وحمل إسرائيل وأميركا 
«مسؤولية احلفاظ على سالمته 

(أصغري)».
  وكانـــت صحيفتا «يديعوت 
احرونوت» و«هآرتس» نقلتا عن 
أحد املصادر األمنية القريبة من 
إيهود  الدفاع االسرائيلي  وزير 
باراك قوله ان هناك «خبرا عن 
انتحار نائب وزير دفاع اإليراني 
األســـبق علي رضا أصغري في 

سجن املوساد».
  ووصف شيباني هذا العمل بـ 
«الالإنساني واإلجرامي» وطالب 
املنظمـــات الدولية بالعمل على 
حتديد مصير أصغري «بشكل 

عاجل».
  وقد اختطف أصغري بينما 
كان في زيارة لتركيا عام ٢٠٠٧ في 
طريقه من دمشق إلى إيران وتتهم 

األميركيـــة إن مصدرا مقربا من 
إيهود  الدفاع اإلسرائيلي  وزير 
باراك أبلغه بأن الســـجني «هو 
أصغري الذي كان يشغل منصب 
نائب وزيـــر الدفاع في حكومة 
الرئيس اإليراني السابق محمد 
خامتي وأوضح أن القصة املشاعة 
حول وفاته تشير إلى أنه انتحر 
داخل زنزانته األسبوع املاضي. 
وكان سيلفرشتاين قد كشف في 
مقال قبل أسبوعني أن السجني 
«ظ» املعتقل في ســـجن أيالون 

هو اجلنرال أصغري.
  وطرح سيلفرشـــتاين عدة 
أسئلة حول األســـباب التي قد 

تدفع باملوســـاد اإلسرائيلي إلى 
تصفية اجلنرال أصغري بعد أن 
كشف أنه معتقل في إسرائيل قبل 
أنه سيصعب  أسبوعني ورجح 
على السلطات اإلسرائيلية كشف 
سبب اعتقالها املسؤول اإليراني 
بعـــد أن كانت تروج للعالم أنه 
انشق عن إيران ويستمتع بحياة 
هنيئة في فيرجينيا بالواليات 
املتحدة كما أن ذلك سيساهم في 
تأزمي األوضاع أكثر مع تركيا مبا 
أنه اختطف على أراضيها أو رمبا 
استنفذ املوساد املعلومات التي 
ميكن أن يحصل عليها منه وبات 

باإلمكان االستغناء عنه.

الـ  إيران املخابـــرات األميركية 
«سي.اي.ايه» واملوساد بالضلوع 

في اختطافه.
  قبل ذلك، الصحافي األميركي 
اليهودي ريتشارد سيلفرشتاين 
في تقرير نشره أمس األول على 
موقعه اإللكتروني إن اجلنرال 
املتقاعـــد في احلـــرس الثوري 
اإليراني علي رضا أصغري الذي 
اختفى في تركيا عام ٢٠٠٧ عثر 
عليه ميتا داخل سجن أيالون في 
إسرائيل. وقال سيلفرشتاين الذي 
تنشر مقاالته عدة صحف عاملية 
البريطانية  منها «الغادريـــان» 
و«لـــوس أجنيليـــس تاميـــز» 

 عواصم ـ بشرى الزين والوكاالت
  كشـــفت صحيفة ديلي تليغراف أمس أن 
القوات املسلحة البريطانية تعكف حاليا على 
وضع خطط الجالء مئات اآلالف من السكان 
والسياح البريطانيني من دبي وغيرها من املدن 

اخلليجية في حال نشوب حرب مع ايران.
  بيد أن مصدرا دبلوماسيا بريطانيا افاد بأن 
التحضيرات التي تقوم بها القوات البريطانية 
الجالء الرعايا البريطانيني من منطقة اخلليج 
تدخل في اطـــار عملية روتينيـــة يقوم بها 
اجليش البريطاني بصفـــة دورية تبعا ألي 

طارئ محتمل.
  وأوضح املصدر في تصريح لــ «األنباء» 
ان هذه العملية تشـــمل اعادة ترتيب خطط 
القوات البريطانية املوجودة في دول اخلليج 
وخاصة في االمـــارات العربية املتحدة حيث 
تضم اكبر عدد من اجلالية البريطانية، مشيرا 
الى وجود تنسيق مســـتمر مع دول املنطقة 
مبا في ذلك الكويت من اجل اســـتباق اي رد 
فعل من طهران جتـــاه دول اخلليج في حال 
توجيه اي ضربة عسكرية ضدها على خلفية 

برنامجها النووي.
  وقد قالت الصحيفة إن احلكومة االئتالفية 
البريطانية برئاسة ديڤيد كاميرون أمرت بإجراء 
مراجعة فورية للتخطيط العسكري البريطاني 
في منطقة اخلليج بعد تسلمها السلطة في مايو 
املاضي ووضعت مقترحات جديدة لتنسيق 
النشـــاط العســـكري في املنطقة مع احللفاء 
احملليني املعادين اليران وخاصة دولة االمارات 

العربية املتحدة.

  واضافت أن أكثر مـــن ١٠٠ ألف بريطاني 
يقيمون في االمارات العربية املتحدة وحدها 
فيمـــا يزور دبي مليون ســـائح بريطاني كل 
عام وتخشى احلكومة االئتالفية من تعرضهم 
للخطر إذا ما ردت ايران حسب وعدها على أي 
هجمات عسكرية تستهدف مواقعها النووية 
بشن هجمات صاروخية على املصالح الغربية 

في منطقة اخلليج.
  وذكرت الصحيفة أن سفن البحرية امللكية 
البريطانية تســـير مع نظيرتيها األميركية 
والفرنسية دوريات منتظمة في اخلليج في 
حني هددت ايران أيضا بزرع ألغام في مضيق 
هرمز االستراتيجي مع استعداد املنطقة الحتمال 

نشوب حرب.
  وقالت الصحيفة إن مقترحات اخرى يجري 
اعدادهـــا لتنظيم عملية اجـــالء املدنيني عبر 
احلدود إلى سلطنة عمان وغيرها من البلدان 
املجاورة غير املســـتهدفة مـــن قبل ايران مع 
احتمال ارسال سفن سياحية إلى خليج عدن 
مع ســـفن حربية لنقل املدنيني البريطانيني 
من امارة الفجيرة اعتمادا على تقييم سالمة 
الرحالت املدنيـــة وفتح مطارات اضافية إلى 
جانب الشبكة الواسعة من املطارات الدولية 

في املنطقة.
  واضافت أن الديبلوماســـيني البريطانيني 
يحرصون على تأكيد أن هناك حاجة بالنسبة 
للسفارات البريطانية في جميع أنحاء العالم 
لوضع خطط طوارئ للمواطنني البريطانيني 
الذيـــن يواجهون جميـــع أشـــكال الكوارث 

والطوارئ.

  ونسبت إلى ديبلوماسي بريطاني في منطقة 
اخلليج قوله: «هناك أكثر من ١٠٠ ألف بريطاني 
يعيشون في االمارات في حني يزورها مليون 
بريطاني كل عام وتأمني سالمتهم هي مسألة 

تثير قلقا خاصا».
   من جهة أخرى، أشـــارت إلى أن ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد كان واحدا من 
الزعماء العرب في املنطقة الذين كشفت وثائق 
ويكيليكس أنهم يضغطـــون من أجل اتخاذ 
اجراءات أشد صرامة حيال ايران بعد فرض األمم 
املتحدة والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 

عقوبات شديدة ضدها.
  وقالت الصحيفة نقال عن ديبلوماسيني إن 
ولي عهد أبوظبي كان أيضا احملرك الرئيسي 
إلى جانب وزير اخلارجية البريطاني وليام 
هيغ وراء مطالب حتسني العالقات العسكرية 
البريطانية التقليدية مع االمارات واثار شخصيا 
مسألة سالمة الرعايا األجانب والذين يشكلون 
٧٠٪ من سكانها البالغ عددهم ٤٫٥ ماليني نسمة. 
واضافت أن خطة جديدة للتعاون العسكري 
التزال شـــروطها الكاملة طي السرية سيتم 
التوقيع عليها في النصف األول من العام ٢٠١١ 
بني بريطانيا واالمارات خالل زيارة يقوم بها 
رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون إلى 
أبوظبي واعتبرتها حكومة أولوية واستثنتها 
من تخفيض نفقات الدفـــاع ومن املتوقع أن 
تشمل أيضا عرضا من بريطانيا للمساعدة في 
احلفاظ على البنية التحتية احليوية لالمارات 
مثل محطات الكهرباء وحتلية املياه في حال 

نشوب حرب.

 عواصم ـ وكاالت: اعتبر، امليجور جنرال 
إيدو نهوشتان قائد سالح الطيران االسرائيلي 
أن عام ٢٠١١ هو «عام احلسم» لوقف برنامج 
إيران النووي، مؤكدا أن اسرائيل تتابع بصفة 
دائمة ما يحدث حولها حتى تكون على استعداد 

ملواجهة أي شيء محتمل.
  جـــاء ذلك بحســـب ما ذكرتـــه صحيفة 
(جيرازوليم بوســـت) االســـرائيلية على 
موقعها االلكتروني مســـاء امس األول عن 

نوهشنت قوله في سياق تعليقات أدلى بها 
في اعقاب التدريب اجلوي األسبوعي باجلنوب 

االسرائيلي.
  وقال في تصريحات أدلى بها إلى الصحافيني 
خالل ايجاز صحافي عقد بقاعدة رامون اجلوية 
جنوب البالد وسط تكهنات من جانبه بأن 
عام ٢٠١١ هو «عام احلســـم» لوقف السباق 
االيراني من اجل احراز أســـلحة نووية «ان 
سالح الطيران االسرائيلي مستعد ملواجهة 

كافة التهديـــدات والتحديات التي تواجهها 
اســـرائيل حاليا من بينها تلـــك القادمة من 

جانب إيران».
  من جهته قال موشي يعلون نائب رئيس 
الوزراء االســـرائيلي أمس إن أمام الواليات 
املتحدة وحلفاءها ما يصل إلى ثالث سنوات 
النـــووي اإليراني  البرنامج  لكبح جمـــاح 
الذي مني بانتكاسة نتيجة صعوبات فنية 

وعقوبات. 

 المالكي: ال حاجة لوجود أميركي
  في العراق بعد ٢٠١١

 عمرو موسى: رئاسة مصر حق ألي مواطن كفء
  وسأتحدث عن ترشحي في اللحظة المناسبة

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
العراقي  الوزراء    قال رئيس 
نوري املالكــــي لصحيفة «وول 
ستريت جورنال» انه لن يقبل 
بوجود قوات أميركية في العراق 
بعد نهاية عام ٢٠١١ فيما أحملت 
صحيفة «نيويورك تاميز» في 
الرئيســــية امس  افتتاحيتهــــا 
الى ضــــرورة اإلبقاء على قوات 
أميركيــــة او دولية في كركوك 
السياسية  املعادلة  حفاظا على 

الهشة في العراق.
  وقال املالكــــي خالل لقاء مع 
«وول ســــتريت جورنال» دام 
ســــاعتني ونشــــرت الصحيفة 
ملخصا له اول من أمس «ان آخر 
جندي أميركي سيغادر العراق 
طبقا لالتفاقية املوقعة بيننا (اي 
العام املقبل). ان  بحلول نهاية 
هذه االتفاقية غيــــر قابلة للمد 
او التعديل. لقد وقعت وأقرت». 
وفسر املالكي ذلك بقدرة القوات 
العراقية على ضبط املوقف األمني 
دون احلاجة لوجود عســــكري 

أميركي.
  وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت حكومته ستجر الى حتالف 
مع ايران بعد ذلك قال املالكي «من 
املستحيل جر العراق الى محور 
او الى دائرة نفوذ. اننا نرفض 
ذلك سواء جاء من ايران او من 
تركيا او مــــن العرب. ان الذعر 
املستحوذ على بعض االميركيني 
من اقامة محور ايراني ـ عراقي 
يشــــبه املخــــاوف االيرانية من 
النفوذ االميركي في العراق. وقص 
املالكي على مراسلي الصحيفة 
ما حدث بينه وبني ديبلوماسي 
ايراني بهذا الصدد قائال «زارني 
احد الديبلوماســــيني االيرانيني 
في السابق وقال لي: كنت اعتقد 
ان االميركيني يحرســــون باب 

مكتبك».
  وقالت الصحيفــــة ان نائب 
الرئيس االميركي جوزيف بايدن 
عقب على النقــــاش بني املالكي 
القوى  ان  والصحيفــــة قائــــال 
السياسية العراقية جنحت في 

جتنب الوقوع حتت طائلة النفوذ 
االيراني كمــــا جنحت في ابعاد 
ميليشيا مقتدى الصدر عن التسلل 
الى قوات االمن العراقية. وقال 
املالكي ان امليليشــــيات حتولت 
الى جزء من احلكومة واوضح ان 
كتلة مقتدى الصدر حتركت في 
اجتاه بناء حني شجبت العنف 
وتركت االنشطة العسكرية وان 
ذلك هو سبب الترحيب بها في 

احلكومة.
  وقــــال املالكي ان الوســــيلة 
الوحيدة التي ميكن بها االبقاء 
على وجود عسكري اميركي في 
العراق بعد نهاية عام ٢٠١١ هو ان 
يتفاوض البلدان مرة اخرى حول 
اتفاقية جديدة لوضع القوات وان 

يقرها البرملان العراقي.
الــــوزراء ان    وقال رئيــــس 
مغادرة القوات االميركية األراضي 
العراقية ســــيحرم امليليشيات 
املسلحة ســــواء كانت سنية او 
شــــيعية من اي مبــــرر للقيام 

بعملياتها. 

 واشنطن ستفتقد آل كندي
  للمرة األولى منذ ٦٤ عامًا

  
  إيالف: بحلول السنة اجلديدة وألول مرة يسدل الستار على 
حقبة تاريخية كاملة في واشنطن امتدت ٦٤ عاما بعد رحيل باتريك 
كندي آخر أفراد عائلة كنـــدي وعضو الكونغرس االميركي عن 
والية رود آيلند بإعالنه اعتزال احلياة العامة والعمل السياسي، 
واملنصب العام الوحيد املتبقي للعائلة يشغله بوبي شرايفر ابن 
أخ جـــون كندي الذي يعمل عضوا غير متفرغ في مجلس بلدية 

سانتا مونيكا احدى ضواحي لوس اجنيليس.
  وقال عضـــو الكونغرس باتريك كندي (٤٣ عاما) الذي عانى 
شطرا طويال من حياته بسبب االدمان على الكحول واملخدرات، 

انه ليس نادما على اعتزال العمل السياسي.
  واضاف ان ارث آل كندي كان دائما اخلدمة العامة «ولكن هذا 

ال يعني بالضرورة تبوء مناصب عامة».
  توفي والد باتريك السيناتور ادوارد كندي في اغسطس عام 

٢٠٠٩ بعد عمله في مجلس الشيوخ منذ عام ١٩٦٢.
  وقبله تولى شقيقه جون كندي رئاسة الواليات املتحدة بعدما كان 

عضوا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب منذ مطالع ١٩٤٧.
  وراودت والد باتريك آمال بالرئاسة لكنها تبددت مبوت ماري 

جو كوبكني التي غرقت في سيارته عام ١٩٦٩.
  وكان شقيق ادوارد السيناتور روبرت كندي الذي يكبره سنا، 
قتل خالل حملته االنتخابية عام ١٩٦٨ مثلما قتل من قبله الرئيس 

جون كندي في عام ١٩٦٣.
  وقتل شـــقيقهم األكبر جوزيف كندي الذي كان أمل األب في 

دخول البيت األبيض، خالل احلرب العاملية الثانية.
  وقال باتريك شرايفر في حديث صحافي ان من الهراء القول 
ان حظوظ آل كندي جتســـد انحســـار الليبراليـــة في الواليات 

املتحدة.

مشاكل السودان والعراق ولبنان، 
جنبا إلى جنب مع قضية الصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي».
القضيـــة    وفيمـــا يخـــص 
الفلسطينية، أوضح موسى أن 
عملية السالم تواجه أزمة كبيرة 
نتيجة فقدانها قوة الدفع، وعدم 
االقتناع الذي تبلور لدى الكثيرين 
بأنها ميكن أن تقدم شـــيئا في 
الراهن، واستمرار  ظل الوضع 

إسرائيل باالستيطان.
   وأكد أن العرب والفلسطينيني 
اســـتفادوا كثيرا من جتربة ٢٠ 
عاما مـــن املفاوضات، ومن هنا 
صممـــوا على ضـــرورة رفض 
التفاوض في ظل االســـتيطان. 
وقال: «إذا اســـتمر االستيطان 
املفاوضات عملية  فســـتصبح 
هزلية، بل نوعـــا من اخلديعة 
للجانب العربي، ونحن لن نقبل 
بالفتات الذي تلقيه إســـرائيل 
لفلســـطني، فنحـــن جميعا لم 

نصبح غافلني عن اللعبة». 

قبول ذلك من قبل القادة وامللوك 
والرؤساء العرب.

  وجدد موسى رفضه االنتقادات 
املوجهة إلى اجلامعة العربية بأنها 
تركز فقط على امللف الفلسطيني، 
وتترك امللف السوداني وامللفات 
األخـــرى. وقـــال: «إن اجلامعة 
العربية ســـارت هذا العام وما 
قبله في مسارات متوازية لعالج 

 رفض األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موســـى، حسم 
الترشح النتخابات  موقفه من 
الرئاســـة املقبلـــة فـــي مصر 
في الوقت احلالـــي، لكنه قال: 
«ســـأحتدث عن هـــذا األمر في 

اللحظة املناسبة».
  وأضاف «موسى»، ردا على 
سؤال جلريدة «املصري اليوم» 
املستقلة، خالل املؤمتر الصحفي 
الـــذي عقده في مقـــر اجلامعة 
العربية في القاهرة أمس األول: 
«إن رئاسة اجلمهورية حق ألي 
الكفاءة، لكنني ال  مواطن لديه 
أســـتطيع أن أجزم بأي شـــيء 
اآلن، وســـأتكلم في هذا الشأن 
الحقا». وأكدـ  خالل املؤمتر الذي 
خصص الســـتعراض احلصاد 
السياسي واالقتصادي  العربي 
والثقافي لعام ٢٠١٠ ـ أن القمة 
العربية املقبلة ستعقد في بغداد 
في موعدها املقرر نهاية مارس 
املقبل، وأن االجتـــاه العام هو 
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